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Projeto de Apoio às Atividades Acadêmicas não Presenciais no Ensino de
Graduação e Pós-graduação da UFF

1 - Título do Subprojeto: Engenharia, Trabalho Decente e Produção

2 - Resumo do Projeto: O projeto tem como objetivo a sensibilização do estudante de
engenharia,  particularmente  da  engenharia  de  produção,  quanto  ao  seu  papel  como
futuro engenheiro na definição e implantação de situações de trabalho que permitam o
equilíbrio do binômio saúde e eficácia econômica. 

3 - Requisitos

3.1 - Disciplina(s)  pré-requisito  para participação  no processo:  Fundamentos  de
Engenharia  do  Trabalho  (FET),  Engenharia  de  Métodos  I  e  Higiene  e  Segurança
Industriais I (recomendável).

3.2 - Para ser candidato a discente bolsista do projeto o (a) estudante deverá:

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação ou de pós-graduação;
b)  Não  ser  bolsista  de  qualquer  outro  programada  Universidade  ou  de  Institutos  e
Órgãos de Fomento;
c) Se for aluno da graduação apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar (CR) maior
ou igual a 6,0 (seis) e se for aluno de pós-graduação ter média maior ou igual a 7,0
(sete);
d)  Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais auxiliando em atividades
didáticas  remotas,  programadas  pelo  coordenador  do  projeto,sem  prejuízo  de  suas
atividades acadêmicas.

4 - Atribuição  do  bolsista:  Como  um  projeto  de  iniciação  à  docência,  faz  parte
também  do  seu  escopo  envolver  o  bolsista  na  experiência  acadêmica  mais  ampla,
engajando-o no apoio: 

a) Atendimento extraclasse aos alunos;
b) Elaboração de material didático a ser utilizado na disciplina; 
c) Administração  dos  materiais  disponibilizados  no  repositório  eletrônico  (Google
Drive);
d) Desenvolvimento de atividades de avaliação remota;
e) Suporte extraclasse junto aos alunos inscritos nas disciplinas;
f) Pesquisa bibliográfica pertinente às disciplinas.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ESCOLA DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

5 - Metodologia de acompanhamento e avaliação: Um cronograma de atividades de
pesquisa  e  contribuição  para  elaboração  de  material  didático  para  a  disciplina  será
definido entre o orientador e o bolsista. A avaliação progresso do aluno e o ajuste do
andamento  das  atividades  realizadas  pelo  mesmo  se  darão  por  meio  de  reuniões
semanais a serem definidas no cronograma de atividades supracitado.

6 - Orientador(a): Júlio César Bispo Neves

7 - Da Inscrição e Seleção dos Discentes que Comporão os Projetos: Ver item 9 do
EDITAL  DE  SELEÇÃO  DE  APOIOÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  NÃO
PRESENCIAIS–ANP  -NO  ENSINO  DEGRADUAÇÃO  E  PÓS-GRADUAÇÃO
DAUFF Nº 01/2020,

7.1 - Período de inscrição: 23 a 26 de julho de 2020.
7.2 - Local: Clique no Link para Preencher o Formulário de Inscrição

8 - Data, hora e local em que ocorrerá o processo de seleção:

a) Data: 28/07/2020
b) Hora: 11h (Brasília
c) Local: ambiente virtual a ser divulgado por e-mail no dia 27/07/2020.

9 - Ementa e bibliografia:  Idêntica às das disciplinas pré-requisito.

http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/EDITAL%20DE%20SELE%C3%87%C3%83O%20DE%20APOIO%20%C3%80S%20ATIVIDADES%20ACAD%C3%8AMICAS%20N%C3%83O%20PRESENCIAIS%20NO%20ENSINO%20DE%20GRADUA%C3%87%C3%83O%20E%20P%C3%93S-GRADIA%C3%87%C3%83O%20DA%20UFF%2001_2020.pdf
http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/EDITAL%20DE%20SELE%C3%87%C3%83O%20DE%20APOIO%20%C3%80S%20ATIVIDADES%20ACAD%C3%8AMICAS%20N%C3%83O%20PRESENCIAIS%20NO%20ENSINO%20DE%20GRADUA%C3%87%C3%83O%20E%20P%C3%93S-GRADIA%C3%87%C3%83O%20DA%20UFF%2001_2020.pdf
http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/EDITAL%20DE%20SELE%C3%87%C3%83O%20DE%20APOIO%20%C3%80S%20ATIVIDADES%20ACAD%C3%8AMICAS%20N%C3%83O%20PRESENCIAIS%20NO%20ENSINO%20DE%20GRADUA%C3%87%C3%83O%20E%20P%C3%93S-GRADIA%C3%87%C3%83O%20DA%20UFF%2001_2020.pdf
https://forms.gle/KCXTNAiRSNFH5cgk7

