
 

 

ERRATA - EDITAL NEAD Nº 01/2020 

Onde se lê: 

6.1 – O Pacote de Produção de Conteúdo, completo, compreende, para as disciplinas 

TIPO 1: A elaboração do plano de ensino; a elaboração de 54 questões  padrão ENADE, 

com gabarito comentado (9 para cada unidade da disciplina, totalizando 6 tópicos), 

seleção de livros da biblioteca online da Pearson (1 livro para cada tópico, podendo 

utilizar o mesmo livro para mais de um tópico); elaboração de 10 slides por tópico e 

gravação de 2 videoaulas com duração de 5 a 7 minutos, para a disciplina selecionada. 

Além disso, o material será inserido na plataforma AVA pelo próprio professor, conforme 

orientação da equipe do NEAD e do curso online.   

6.2 - O Pacote de Produção de Conteúdo completo compreende, para as disciplinas TIPO 

2: A elaboração do plano de ensino; a elaboração de 90 questões padrão ENADE, com 

gabarito comentado (9 para cada unidade da disciplina, totalizando 10 tópicos), seleção 

de livros da biblioteca online da Pearson (1 livro para cada tópico, podendo utilizar o 

mesmo livro para mais de um tópico); elaboração de 10 slides por tópico e gravação de 2 

videoaulas com duração de 5 a 7 minutos, para a disciplina selecionada. Além disso, o 

material será inserido na plataforma AVA pelo próprio professor, conforme orientação 

da equipe do NEAD e do curso online.   

6.3 O Pacote de Produção de Conteúdo completo compreende, para as disciplinas TIPO 

3: A elaboração do plano de ensino; a elaboração de 135 questões padrão ENADE, com 

gabarito comentado (9 para cada unidade da disciplina, totalizando 15 tópicos), seleção 

de livros da biblioteca online da Pearson (1 livro para cada tópico, podendo utilizar o 

mesmo livro para mais de um tópico); elaboração de 10 slides por tópico e gravação de 2 

videoaulas com duração de 5 a 7 minutos, para a disciplina selecionada. Além disso, o 

material será inserido na plataforma AVA pelo próprio professor, conforme orientação 

da equipe do NEAD e do curso online. 

 

Leia-se:  



6.1-  O Pacote de Produção de Conteúdo, completo, compreende, para as disciplinas TIPO 

1: A elaboração do plano de ensino; a elaboração de 54 questões  padrão ENADE, com 

gabarito comentado (9 para cada unidade da disciplina, totalizando 6 tópicos), seleção de 

livros da biblioteca online da Pearson (1 livro para cada tópico, podendo utilizar o mesmo 

livro para mais de um tópico); elaboração de no mínimo 10 laudas por tópico, e gravação 

de 2 videoaulas com duração de 5 a 7 minutos, para a disciplina selecionada. Além disso, 

o material será inserido na plataforma AVA pelo próprio professor, conforme orientação 

da equipe do NEAD e do curso online.   

6.2 - O Pacote de Produção de Conteúdo completo compreende, para as disciplinas TIPO 

2: A elaboração do plano de ensino; a elaboração de 90 questões padrão ENADE, com 

gabarito comentado (9 para cada unidade da disciplina, totalizando 10 tópicos), seleção 

de livros da biblioteca online da Pearson (1 livro para cada tópico, podendo utilizar o 

mesmo livro para mais de um tópico); elaboração de no mínimo 10 laudas por tópico, e 

gravação de 2 videoaulas com duração de 5 a 7 minutos, para a disciplina selecionada. 

Além disso, o material será inserido na plataforma AVA pelo próprio professor, conforme 

orientação da equipe do NEAD e do curso online.   

6.3 O Pacote de Produção de Conteúdo completo compreende, para as disciplinas TIPO 

3: A elaboração do plano de ensino; a elaboração de 135 questões padrão ENADE, com 

gabarito comentado (9 para cada unidade da disciplina, totalizando 15 tópicos), seleção 

de livros da biblioteca online da Pearson (1 livro para cada tópico, podendo utilizar o 

mesmo livro para mais de um tópico); elaboração de no mínimo 10 laudas por tópico, e 

gravação de 2 videoaulas com duração de 5 a 7 minutos, para a disciplina selecionada. 

Além disso, o material será inserido na plataforma AVA pelo próprio professor, conforme 

orientação da equipe do NEAD e do curso online.   

 

 

Curitiba, 22 de maio de 2020.  
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