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Documento interno NEAD

1. Formulário de dados: todos formulários possuem checklist (Anexo I).

Obs.: Nos itens 4 e 5 informar o nome dos documentos e anexá-los, ou informar o nome dos documentos e 
mencionar que os mesmos encontram-se na pasta arquivo e no Nead Pessoas.

a. Formulário de Professor Conteudista;
b. Formulário de Coordenador de Tutor: COGER responde pela COAPE (devido a ausência de 

Coordenador Pedagógico),  irá assinar o formulário de dados;
c. Formulário de Professor Formador (atende também a orientador de TCC); 
d. Formulário de Tutor: Coordenador de curso irá assinar o formulário de dado e análise de 

documento até que seja definida a questão dos Coordenadores de tutores aprovados no  Edital 
nº  026/2019/NEAD; Na ausência deste → COAPE  e devido a ausência de Coordenador 
Pedagógico → COGER assinará;

e. Formulário Coordenador de Curso.

http://www.nead.ufsj.edu.br/portal/images/UAB/Atual._Formul%C3%A1rio_Dados_COORDENADOR_DE_TUTOR.docx


Documento interno NEAD

Obs.: Mencionar no memorando eletrônico, além das orientações conhecidas por todos, o seguinte:

➔ se o docente faz parte da equipe pedagógica responsável pela elaboração PPC, anexar o documento 
comprobatório (ata, link do PPC, portaria...).

➔ se o docente enquadra na Resolução nº 047, de 16/10/2006 …..que não ultrapasse a ⅓ do total de 
docentes…..  (neste caso anexar currículo lattes e cópia da ata de aprovação do departamento).

➔ se nomeado pelo Departamento, anexar o documento comprobatório (ata, portaria, ..).



Modelo (resumido)

FORMULÁRIO DE PROFESSOR FORMADOR / BOLSISTA CAPES  

         

CURSO: NOME DO(A) COORDENADOR(A) (   ) Formador I                                                    (   ) Formador II

1. DOCENTE DA UFSJ

2. DOCENTE NÃO SERVIDOR UFSJ
Nome  legível: CPF: Telefone: E-mail:
Instituição/Vínculo empregatício: Endereço completo:
Formação acadêmica/titulação: (   ) Graduação  (   ) Especialização  (   ) Mestrado  (   ) Doutorado
Forma de seleção: Nº do Edital  _____/20____/______- NEAD de ___/___/20______                                                                                         
(   )  Resolução nº 047, de 16/10/2006 ( modificada pela Res. 039/2012 e 002/2013). ( poderá inserir este item)

3. INFORMAÇÕES SOBRE A BOLSA
4.RESULTADO/TEMPO DE EXPERIÊNCIA ( anexar documento comprobatório)

5. MODALIDADE DE BOLSA

Ciente:
Assinatura do(a) Coordenador(a):                                                            Data:___/___/_____



Informativo

Informativo para preenchimento do memorando eletrônico (SIPAC)

➔ http://www.nead.ufsj.edu.br/portal/images/UAB/Atual._Informativo_preenchimento_memorando_eletronic
o_de_bolsa_SCG.pdf

http://www.nead.ufsj.edu.br/portal/images/UAB/Atual._Informativo_preenchimento_memorando_eletronico_de_bolsa_SCG.pdf
http://www.nead.ufsj.edu.br/portal/images/UAB/Atual._Informativo_preenchimento_memorando_eletronico_de_bolsa_SCG.pdf


1. Unidade destinatária: Coordenação do Programa Universidade Aberta do Brasil Servidor responsável pela Unidade 
selecionada: Profº Geraldo Roberto de Sousa (Coordenador UAB).

2. Título do Memorando: ……………

( 1 ) Prorrogação do prazo de vigência da bolsa ( 3 ) Desvinculação do bolsista*

( 2 ) Solicitação de lote complementar    ( 4 ) Alteração dos dados cadastrais 

            ( 5 ) Outros                                       

1. Usar o termo prorrogação do prazo de vigência da bolsa ao invés de renovação de vínculo; 
2. Mencionar a justificativa coerente.
3. Por parte bolsista deve *anexar o termo de desistência - por parte Coordenador/NEAD  *informar o motivo no 

memorando eletrônico.
4. Informar no memorando eletrônico o dado cadastral que será alterado (conta bancária, endereço, telefone…).
5. Mencionar a justificativa coerente, bem como anexar documentos comprobatórios.

Memorando (resumido)



Memorando resumido (continuação)

3. Assunto do memorando: copiar o item assinalado do nº 2. 

4. Texto do memorando (modelo):

Solicitamos a (vinculação, prorrogação de vínculo, desvinculação, lote complementar, alteração de dados cadastrais, 
saldo de cotas e/ou outros….) do(s) seguinte(s) bolsista(s) listados, atuante(s) do: (   ) Edital anterior (    ) Edital nº 
75/2014  - (     ) Nº Edital nº 05/2018  - Nº Edital ____/____/____ NEAD/UFSJ de ____/____ de 20____ (de seleção do 
bolsista, caso houver).

Nome/CPF  - Função  - Período de vinculação - Polo de atuação  - Quant. bolsas  - Quant. alunos ativos* - Horas aulas* 

Disciplina - (convencional, estágio, orientação TCC, reoferta)* Nomear a disciplina ministrada.



Lembretes importantes

Ficha Cadastro

. Item 1 - não preencher.

. Item 2 - UFSJ.

. Item 35, 36 e 37 - Informações bancárias, os dados devem atender às 
orientações da CAPES. (ver informativo).
. Assinatura original.
. Assinatura digital não é aceita.
. Carimbo de reconheço por semelhança as assinaturas.
. Imprimir frente/verso e rubricar a 1ª folha.

. As datas dos documentos entregues, deverão ser 
anteriores  à data do memorando eletrônico 
encaminhado para o Programa Universidade Aberta do 
Brasil.

. Apresentação de cópia de documento frente x verso, 
utilizar o carimbo de confere com original em ambos 
os lados.

. Anexar a homologação final do resultado de seleção 
de bolsista (Edital/NEAD).

. Não deixar itens em branco na documentação, 
preencher com xxx

. Apresentar cópia da carteira de trabalho, inclusive a 
página que contém número, série, foto, qualificação 
civil.

. Professor substituto anexar a cópia do contrato.

Declaração

. Assinatura original

. Assinatura digital não é aceita

. Carimbo de reconheço por semelhança as assinaturas.

. Declaração vir acompanhada de logotipo e carimbo da instituição

Formulário

. Responsável (assinar/datar/carimbo)
COGER → Coord. curso
COAPE → Coord. de tutor
COMID → Conteudista
Coordenador de curso → Prof. formador
Coordenador tutor →  tutor

. Cálculo do tempo total de experiência em ano/meses. 

. RADOC é aceito como comprovação, porém deve estar validado pelo Chefe 
do Departamento.

Checklist . Sinalizar o NÃO, caso não tenha anexado. 
. Data será de acordo com os documentos elencados acima.



Formulários CAPES/Bolsa UAB

Formulários/Termo de compromisso CAPES Bolsa UAB

➔ http://www.nead.ufsj.edu.br/portal/noticias/1553

Legislação
➔ http://www.nead.ufsj.edu.br/portal/noticias/1552

   

http://www.nead.ufsj.edu.br/portal/noticias/1553
http://www.nead.ufsj.edu.br/portal/noticias/1552


1. Lembrar de inserir documentação no Nead Pessoas. (Pedir a COTEC para atualizar os itens do Nead 
Pessoas, para inserção de novos documentos constantes na pasta arquivo)

2. Informar no memorando, que a documentação está na pasta arquivo ou no Nead Pessoas.
3. Segundo orientação da CAPES:

a. nova Ficha e nova Declaração a cada vinculação cujo período tenha sido interrompido no caso 
em que ocorra mudança de curso;

b. nova Ficha, nova Declaração, novo Formulário e nova Análise de documentos se houver 
mudança de função e de curso;

c. no caso de prorrogação de vínculo não precisa, a menos que a ficha não seja do ano vigente.

“Quando solicitar o cadastro de bolsa, observar se as fichas são do ano vigente”.

4. Manter as pastas na sala de arquivo em ordem alfabética.
5. As Coordenações de curso, são responsáveis pela pasta de arquivo e inserção da documentação dos 

colaboradores no Nead Pessoas. Não é necessário duplicar documentos na pasta ( mestrado, 
doutorado,  …)

Observações gerais



Observações gerais

6. Todas as informações utilizadas na concessão de bolsas, são extraídos exclusivamente do SisUAB. 
Deve ser atualizado mensalmente ( desistência, abandono, evasão dos alunos devem ser informadas o 
quanto antes).

7. Conferir no SisUAB se o Coordenador de curso está ativo e anexar a portaria nº 583 de 11/11/19.
8. O prazo para envio do memorando juntamente com a documentação necessária é impreterivelmente 

até o dia 06 de cada mês. Caso não seja observado esse prazo, NÃO haverá cadastramento de bolsa 
no SGB.

9. O pagamento das bolsas ocorrem entre os dias 1 e 7 (mês subsequente).
10. Após reunião ocorrida no dia 26/11/2019, conduzida pela Coordenação Geral:

a. o memorando eletrônico será encaminhado a SEFIN após toda documentação correta em mãos 
e inserida no Nead Pessoa;

b. a pasta permanecerá com as secretarias até o término do período, após a pasta deverá ser 
arquivada na sala de arquivo;

Sugestões e críticas enviar e-mail para financeiro.nead@ufsj.edu.br. e secretaria.uab@ufsj.edu.br

mailto:financeiro.nead@ufsj.edu.br


Agradecemos a todos pela atenção!

Núcleo de Educação a Distância - NEAD
Equipe: Secretaria Financeira - SEFIN 

(32) 3379-5829

São João del Rei, 10 de janeiro de 2020.


