
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIADO SUL DE MINAS
GERAIS

PRÓ-REITORIA DE ENSINO/ DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

EDITAL Nº 51 de 29 de Maio de 2017

SELEÇÃO PARA PRODUÇÃO DE CURSOS ONLINE ABERTOS E MASSIVOS (MOOCs)

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE
MINAS GERAIS,  por meio da Pró-Reitoria de Ensino/Diretoria de Educação a Distância/Laboratório de
Tecnologias de Software e Computação Aplicada à Educação – LabSoft/Campus Muzambinho, no uso de
suas atribuições legais, torna público o presente Edital Interno de Seleção Simplicada destinado a selecionar
propostas de produção de Cursos Online Abertos e Massivos (MOOCs).

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A presente seleção será regida por este Edital e executada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais, por meio de uma Comissão Especial de Avaliação composta por 03 (três)
membros servidores do IFSULDEMINAS, nomeados pela Pró-Reitoria de Ensino/Diretoria de Educação a
Distância/Laboratório de Tecnologias de Software e Computação Aplicada à Educação – LabSoft/Campus
Muzambinho.

1.2 Os instrutores dos cursos selecionados atuarão de acordo com os requisitos mínimos estabelecidos no
presente Edital.

1.3 As datas e prazos vigentes neste Edital encontram-se no cronograma Anexo I.

1.4 A convocação dos instrutores dos cursos selecionados obedecerá rigorosamente à lista de classificação e
conforme o cronograma Anexo I.

2. DAS INSCRIÇÕES E DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS

2.1  As  inscrições  são  gratuitas  e  deverão  ser  realizadas  online  no  seguinte  endereço
https://goo.gl/forms/oTGOo9VvjNRhZcgo2, entre os dias 29 de maio a 12 de junho de 2017.

2.2 No processo de inscrição a que se refere o item 2.1 os candidatos deverão preencher um formulário com
identificação do campus, instrutores e informações básicas do curso MOOC proposto, sendo que o candidato
se responsabiliza pelo correto preenchimento do formulário e pela veracidade das informações prestadas.

2.2.1 O candidato que realizar a inscrição receberá um e-mail automático com mensagem indicando
que a inscrição foi efetivada.

2.2.2 Caso o candidato não receba a confirmação, deverá entrar em contato exclusivamente pelo e-
mail  diretoria.ead@ifsuldeminas.edu.br,  durante  o  período  de  inscrição,  não  havendo
possibilidade de recurso para este fim após a divulgação da lista de inscrições homologadas.

2.3 Será publicada no endereço eletrônico http://portal.ifsuldeminas.edu.br/editais-ead  , no dia 13/06/2017, a
partir das 18h00 a lista com as inscrições homologadas.

https://goo.gl/forms/oTGOo9VvjNRhZcgo2
http://portal.ifsuldeminas.edu.br/editais-ead/


2.4 Podem se inscrever servidores ativos do quadro do IFSULDEMINAS, incluindo os servidores
afastados para capacitação, exceto os afastados por licença médica.

2.5. Os servidores poderão inscrever apenas 01 (uma) proposta de curso MOOC, de autoria única ou
coletiva, limitada a 05 (cinco autores), mediante o formulário disponível no item 2.1

2.4. Serão selecionadas até 5 propostas de cursos MOOC e seus instrutores.

2.5. Na  hipótese  de  haver  mais  inscrições  que  o  limite  de  propostas  descrito  no  item  2.4,  a
Comissão  de  Avaliação  selecionará  as  propostas  com  base  na  média  ponderada  obtida  pelo
instrutor(s) do curso na Normativa Docente em 2016.

2.6 Será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,  o candidato que, em
qualquer tempo:

a) cometer falsidade ideológica com prova documental;
b) utilizar-se de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por meio eletrônico, estatístico, visual ou
grafológico;
c) burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital;
d)  dispensar  tratamento  inadequado,  incorreto  ou  descortês  a  qualquer  pessoa  envolvida  no  Processo
Seletivo; ou
e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao Processo Seletivo.

2.7 No  dia  21/06/2017,  a  partir  das  18h00,  será  divulgado  no  endereço  eletrônico
http://portal.ifsuldeminas.edu.br/editais-ead a classificação preliminar das inscrições homologadas com os 5
primeiros  colocados,  sendo  que  a  partir  desta  divulgação,  contabilizar-se-á  prazo  de  24  horas  para
interposição de recursos.

2.8 No  dia  23/06/2017,  a  partir  das  18h00,  será  divulgado  no  endereço  eletrônico
http://portal.ifsuldeminas.edu.br/editais-ead a  classificação  final  das  inscrições  homologadas  com  os  5
primeiros colocados. Não haverá interposição de recursos contra o resultado final.

2.9 O processo de classificação se dará por ordem de inscrição. Havendo propostas superiores a 05 (cinco)
cursos MOOC o processo de seleção e classificação ocorrerá em ordem decrescente  do total  de pontos
obtidos na Normativa Docente. No caso de dois ou mais autores, pela média pondera obtida na Normativa
Docente. 

2.10 Em caso de empate serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios, para a seleção dos cursos
MOOC:

a) Maior idade do primeiro instrutor.
b) Maior titulação do primeiro instrutor;
c) Maior tempo de experiência profissional do primeiro instrutor (comprovado);

2.11 Os candidatos que desejarem interpor recurso contra o resultado poderá fazê-lo até 24 (vinte quatro
horas) contadas a partir da divulgação do resultado preliminar, dando entrada na sua solicitação, via e-mail
(diretoria.ead@ifsuldeminas.edu.br , assunto: recurso edital MOOC) 

2.11.1 Serão indeferidos, sumariamente, todos os recursos interpostos fora do prazo estabelecido. 

2.11.2  Os recursos,  uma  vez  analisados  pela  Comissão  de  Processo  Seletivo,  receberão  decisão
terminativa e serão divulgados nas datas estipuladas no  Anexo I  deste Edital,  constituindo-se em
única e última instância.

2.11.3 Havendo alteração de resultado proveniente de deferimento de qualquer recurso, haverá nova e
definitiva  publicação  dos  resultados  no  endereço  eletrônico:
http://portal.ifsuldeminas.edu.br/editais-  ead  /
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4.6.4 O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 23/06/2017 a partir das 18h00, não
cabendo mais recursos.

3. DO APOIO, NORMAS E PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS CURSOS MOOC

3.1  A produção dos cursos deverá ocorrer até 01 de outubro de  2017, obedecendo às etapas descritas no
quadro do Anexo I, podendo este prazo vir a ser prorrogado, conforme necessidade e justificativa por escrito
dos instrutores dos cursos.

3.2 Os instrutores selecionados deverão produzir os cursos em estúdios de gravação indicados pela Diretoria
de Educação a Distância/Laboratório de Tecnologias de Software e Computação Aplicada à Educação –
LabSoft. 

3.3  Os instrutores selecionados deverão participar de uma oficina de capacitação específica em MOOCs,
online e/ou presencial,  em local e data a serem definidos,  oferecida pelo Laboratório de Tecnologias de
Software e Computação Aplicada à Educação – LabSoft/Campus Muzambinho, antes da produção e oferta
dos cursos.

3.4 A oficina de capacitação a que se refere o item 3.3 é de caráter obrigatório, incorrendo a ausência em
desclassificação da proposta de curso e convocação do próximo da lista.

3.5 Os instrutores selecionados não farão jus ao recebimento de bolsas ou remuneração extra de nenhuma
espécie, podendo, portanto, a carga horária de preparação e oferta de curso MOOC ser contabilizada para
fins de pontuação na Normativa Docente.

3.6 A carga  horária  total  (CHT)  de  preparação  e  oferta  dos  cursos  serão  definidos  pelos  instrutores
selecionados  e  comprovados  por  meio  de  certificado  emitido  pela  Diretoria  de  Educação  a  Distância/
Laboratório de Tecnologias de Software e Computação Aplicada à Educação somente após o lançamento dos
cursos  na  Plataforma  TIM  TEC  do  IFSULDEMINAS  e/ou  na  Miríada  X,  a  critério  dos  instrutores
selecionados.

3.7 As propostas  de cursos  MOOC selecionadas  terão,  para  desenvolvimento  e  execução dos  cursos,  o
auxílio de monitores contratados por meio de programa institucional de bolsas-monitoria.

3.8  A definição do perfil  dos monitores, da relação numérica monitor/curso,  dos valores financeiros das
bolsas, bem como o período de concessão da bolsa serão definidos posteriormente, conforme demanda dos
instrutores e natureza dos cursos MOOC, em conjunto pela Diretoria de Educação a Distância, Laboratório
de Tecnologias de Software e Computação Aplicada à Educação e  os instrutores dos cursos selecionados.

3.9 Os instrutores selecionados terão auxílio transporte em veículo oficial e diárias para o seu deslocamento
do campus de origem até os estúdios de gravação, bem como para participar das oficinas de capacitação em
MOOC.

3.10 Os instrutores selecionados deverão iniciar a produção dos cursos até o dia 01 de agosto de 2017 e
concluí-los até a data de 30 de setembro de 2017.

3.11 Os  cursos  deverão  ser  obrigatoriamente  publicados  em  plataforma  MOOC  disponíveis  ao
IFSULDEMINAS, sendo para o ano de 2017 a TIM TEC e/ou, a critério dos instrutores, a Miríada-X. 

3.12 Os recursos financeiros obtidos por meio da publicação dos cursos em plataformas virtuais que utilizam
a prática de cobrança de certificados, tal como a Miríada-X, serão revertidos aos instrutores selecionados,
por meio do auxílio à pesquisa e à extensão em Educação Aberta e a Distância, preferencialmente na área de
MOOC.

4. INÍCIO DAS ATIVIDADES, FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES PREVISTAS

4.1 Será  realizada,  para  os  classificados  convocados,  reunião  e  treinamento  em  MOOC,  online  e/ou



presencial, em data e local a ser definido pela Diretoria de Educação a Distância/Laboratório de Tecnologias
de Software e Computação Aplicada à Educação – LabSoft.

4.1. O candidato convocado que não participar da oficina de MOOC, por qualquer motivo, será  
automaticamente substituído pelo candidato seguinte, obedecendo à ordem de classificação.

4.2 Aos Instrutores de Cursos MOOC caberão, no transcorrer da produção dos cursos: 

a) Ser assíduo e comprometido com o projeto e prazos propostos. 
b) Estar ciente de que poderá ser convocado a participar de reuniões em caráter administrativo e pedagógico,
com antecedência mínima de 72 horas;
c) Comunicar a  Diretoria de Educação a Distância/Laboratório de Tecnologias de Software e Computação
Aplicada à Educação – LabSoft  sobre qualquer ato ou elemento que porventura vier a comprometer os
prazos e a produção dos cursos. 
d) Zelar pelo patrimônio tangível e intangível do IFSULDEMINAS, desde a estrutura física, bem como a
marca, a identidade e os valores institucionais.
e) Assumir  a  total  responsabilidade  e  autoria  pelos  conteúdos  veiculados,  sem corresponsabilidade  do
IFSULDEMINAS em caso de ferimento aos direitos autorais de indivíduos e instituições. 
f) Seguir as orientações pedagógicas e administrativas para a produção e oferta de cursos MOOC. 
g) Apoiar e orientar os monitores nas atividades desenvolvidas durante a produção dos cursos MOOC. 
h) Elaborar os relatórios de trabalho qualitativos e quantitativos dos monitores e enviá-los mensalmente a Di -
retoria de Educação a Distância do IFSULDEMINAS.

5. VIGÊNCIA

5.1 Este edital terá vigência em por uma única vez e limitado ao ano de 2017. 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1  A inexatidão  ou  irregularidade  de  informações,  ainda  que  constatadas  posteriormente,  eliminará  o
candidato do Processo Seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição.

6.2 A Inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri-las.

6.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.

6.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção a que se refere o item 1.1 deste edital.  

Pouso Alegre, 29 de maio  de 2017

Marcelo Bregagnoli 
Reitor do IFSULDEMINAS



ANEXO I
 EDITAL Nº 51/2017 – SELEÇÃO DE MOOCs/IFSULDEMINAS

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Publicação do Edital 29/05/2017

Inscrições De 29/05/2017 a 12/06/2017

Inscrições homologadas 13/06/2017 a partir das 18h00

Recurso 13/06/2017 a partir das 18h00 com encerramento 
em 14/06/2017 às 18h00

Inscrições homologadas - final 15/06/2017

Análise das propostas de MOOCs 15/06/2017 a 21/06/2017

Resultado preliminar 22/06/2017

Recurso 23/06/2017

Resultado final 24/06/2017


