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Este documento reúne respostas para as principais perguntas apresentadas. Está em constante
atualização. Recomendamos a sua consulta antes de qualquer solicitação à equipe BibEaD.

Capacitação OnLine – Acompanhamento:
-  Durante  a  capacitação  online,  os  conteudistas  (autores  e  leitores)  serão  orientados por  profissionais
especializados quanto ao formato dos conteúdos, seguindo os princípios da abordagem educacional para
cursos à distância. 

Capacitação OnLine – Certificados de participação:
- Os conteudistas (autores e leitores) receberão certificado pela participação no curso à distância. 

Capacitação OnLine – Procedimentos para participação:
-  Os  conteudistas  (autores  e  leitores)  serão  informados,  pelo  site  www.bibead.ufrj.br  ,  sobre  os
procedimentos para realizarem esta participação;
- é indispensável a participação dos conteudistas (autores e leitores) no curso à distância.

Capacitação Presencial – Certificados de Participação:
- Os conteudistas (autores e leitores) receberão certificado pela participação na capacitação presencial.

Capacitação Presencial – Diárias:
- De acordo com o Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, o valor das diárias para o Estado do Rio
de Janeiro é de R$ 224,20 (Duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) para servidores com nível
superior.  Cada  conteudista  receberá  3  diárias  e  meia,  descontando os  valores  referentes  aos  auxílios
Alimentação e Transporte, calculados sobre estas 3 diárias.
- Os conteudistas vinculados a Instituições Privadas receberão o mesmo valor de diárias, sem a incidência
dos descontos. 

Capacitação Presencial – Local para realização do curso:
- A capacitação presencial será realizada no Scorial Hotel, situado à Rua Bento Lisboa – 155, no bairro do
Largo do Machado no Rio de Janeiro.

Capacitação Presencial - Passagens e Hospedagens:
-  As  passagens,  assim  como  as  diárias  para  participação  na  capacitação  presencial,  serão  de
responsabilidade do projeto BibEAD;
-  a  Fundação  de  apoio  ao  projeto  se  encarregará  da  compra  das  passagens,  portanto,  devem  ser
comprovados os documentos de passagens.
- é indispensável a vinda, do conteudista, um dia antes (20/08/2014) e a volta um dia depois (23/08/2014),
para melhor aproveitamento do evento.
-  os  conteudistas  (autores  e  leitores)  serão  informados,  pelo  site  www.bibead.ufrj.br  ,  sobre  os
procedimentos necessários para o recebimento de passagens e diárias.

Capacitação Presencial – Período de realização e Atividades:
-  A capacitação presencial  dos conteudistas (autores e  leitores)  está  confirmada para ser  realizada no
período de 21 e 22 de agosto de 2014, no Rio de Janeiro;
- é indispensável a vinda um dia antes (20/08/2014) e a volta um dia depois (23/08/2014), para melhor
aproveitamento do evento;
- os horários e a programação das atividades a serem realizadas durante a capacitação presencial serão
divulgados, posteriormente, no site www.bibead.ufrj.br ;
- é indispensável a presença dos conteudistas (autores e leitores) na capacitação presencial;
-  Qualquer  alteração de data,  para antes ou depois  do período determinado pelo  projeto  (20 a  23 de
agosto), ficará sob a responsabilidade do conteudista..
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Capacitação Presencial – Período exigido de participação:
- É indispensável a vinda, dos conteudistas, um dia antes (20/08/2014) e a volta um dia depois (23/08/2014),
para melhor aproveitamento do evento.

Curso de Biblioteconomia em EaD – Previsão para oferta do curso: 
- Ainda não temos previsão sobre a data da oferta do curso. Estamos trabalhando no gerenciamento da
produção do material do curso de Biblioteconomia em EaD. Sugerimos que seja acompanhada a Home
Page da UAB para mais informações

Ficha de Cadastro – Instruções para preenchimento e entrega: 
- A Ficha de Cadastro foi enviada aos conteudistas (autores e leitores), por mensagem eletrônica;
-  caso  você,  autor  ou  leitor,  não  tenha  recebido  esta  mensagem  eletrônica,  acesse  o  endereço
http://www.bibead.ufrj.br/noticia5.html para obter a sua Ficha de Cadastro;
- A Ficha de Cadastro deverá ser impressa, preenchida e assinada. Só depois, deverá ser digitalizada e
enviada para o endereço bibead@facc.ufrj.br, até 30/06/2014.

http://www.bibead.ufrj.br/noticia5.html

