
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES - PROJETO SABER COMUM 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) torna pública a seleção de 

bolsistas para as disciplinas “Democracia, Desigualdade e Direitos” e “Saúde e ciência em tempos 

de pandemia”, vinculadas ao Projeto “Saber Comum” de ensino a distância e divulgação científica. 

O Projeto “Saber Comum” é fruto da cooperação acadêmica, técnica, científica e cultural das 

instituições públicas UFF, UFRJ, UFRRJ, UNIRIO, UERJ e FIOCRUZ para oferta de disciplinas 

interdisciplinares, disponíveis aos discentes vinculados aos cursos de pós-graduação das 

instituições envolvidas e ações de divulgação científica por meio de aulas gravadas em vídeo e 

transmitidas pela TV ALERJ. A metodologia do curso e as orientações para o trabalho dos monitores 

serão fornecidas pela Fundação CECIERJ. 

 

1. Objetivos 

O edital tem como objetivo selecionar monitores para as disciplinas: 

-  “Democracia, Desigualdade e Direitos”  

- “Saúde e ciência em tempos de pandemia” 

 

2. Das vagas, requisitos para inscrição, duração e valor da bolsa 

Número de vagas: 03 (três)  

Requisitos: Alunos de doutorado matriculados nos programas de pós-graduação das áreas de 

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências da Saúde da Universidade Federal 

Federal Fluminense;  

Habilidades Requeridas: experiência docente, conhecimento prático em mídias digitais, 

manipulação de recursos audiovisuais, facilidade na operação de recursos e programas 

computacionais, conhecimentos sobre sistemas de ensino remoto e educação à distância, 

conhecimentos sobre os temas da disciplina.  

Carga horária: 30h semanais em turnos flexíveis.  

Atividades:  

a) Auxiliar os coordenadores e docentes na condução das atividades e avaliação. Acompanhar os 

discentes matriculados na disciplina oferecendo suporte pedagógico.  

b) Criar e administrar uma sala no Google Classroom, fornecendo suporte aos professores quando 

necessário 

c) Responder perguntas de alunos enviadas por email ou postadas no fórum do Google Classroom,  

d) Produzir conteúdo para as salas enriquecendo o conteúdo das aulas gravadas com textos, 

enquetes, atividades interativas, rodas de conversas,  

e) Interagir com ferramentas online de aprendizagem adicionais.  

f) Realizar postagens em mídias sociais dos principais conteúdos das disciplinas, dando visibilidade 

para a sociedade de pontos relevantes das disciplinas em questão.  

g) Realizar pré-teste e pós-teste com os alunos como forma de mensurar o aprendizado.  

h) Auxiliar os discentes no desenvolvimento do trabalho final de conclusão da disciplina.  



 
i) Ao final da disciplina conduzir a realização de pesquisa de satisfação com os discentes de forma 

a alimentar o programa de auto-avaliação dos programas de pós-graduação junto à CAPES.  

 

Duração da bolsa: 04 meses  

Valor da bolsa: R$ 2.000,00 mensais 

Não será permitido o acúmulo da bolsa de monitoria com nenhuma outra bolsa recebida de agência 

de fomento. 

 

3. Detalhamento do projeto e das atividades 

O projeto visa disponibilizar um elenco de disciplinas de formação geral sobre temas que adquiriram 

grande relevância durante a pandemia e continuarão pautando os debates públicos. Saber Comum 

é uma plataforma de divulgação científica e cultural, para a população fluminense em geral, com 

transmissão pela TV ALERJ. O projeto oferece a oportunidade de educação formal com cursos que 

valem créditos como disciplinas eletivas. Os bolsistas selecionados atuarão em trabalho remoto, 

com eventuais reuniões e atividades presenciais no Rio de Janeiro, nas instituições parceiras. A 

presente seleção é para suporte e acompanhamento de disciplina eletiva, oferecida aos estudantes 

matriculados nos cursos de pós-graduação das instituições parceiras e ministrada por docente 

especialista.  

Disciplina: Democracia, Desigualdade e Direitos (01 vaga) 

Carga horária da disciplina: 45 horas  

13 horas vídeo aulas  

32 horas de atividades na plataforma  

 

Ementa: A consolidação da democracia continua a ser um grande desafio no Brasil. O curso 

explorará essa temática abordando questões como sistemas de governo, relação entre 

poderes, instituições jurídicas, sistema eleitoral, comportamento eleitoral, o papel da mídia 

e gênero e raça na política. Já é um lugar-comum dizer que o Brasil é um dos países mais 

desiguais do mundo. Contudo, dados recentes sugerem que as desigualdades crescem em 

várias partes do globo, contrariando as expectativas democráticas próprias do século XX. 

Ademais, as expressões dessas desigualdades são múltiplas, tornando os estudos sobre o 

tema mais urgentes e complexos. O segundo módulo do curso abordará o tema das 

desigualdades em suas múltiplas dimensões. Não apenas as desigualdades de classe serão 

consideradas, mas também as desigualdades de gênero e raça, bem como sua interface 

com o mercado de trabalho, os percursos educacionais e a organização do Estado. A 

conquista de direitos civis, políticos e sociais no Brasil foi, e continua a ser, o resultado de 

complexos processos históricos que envolvem lutas de movimentos sociais, emergência de 

novos paradigmas jurídicos e transformações no ambiente político-institucional. O módulo 

“Direitos” reúne especialistas de diversos campos de conhecimento, visando oferecer uma 

abordagem plural e abrangente sobre o tema.  

 

Disciplina: Saúde e ciência em tempos de pandemia (02 vagas) 

Carga horária da disciplina: 45 horas  

13 horas video aulas  

32 horas de atividades na plataforma  

 



 
Ementa: Levando em consideração a urgência do debate sobre saúde e ciências 

atualmente, frente a um cenário de pandemia, a disciplina se desdobra em quatro eixos 

centrais: 1) Noções de epidemiologia, infectologia, virologia e complicações da Covid-19; 2) 

Sistema de saúde (SUS e sistema suplementar, relação entre público e privado, regulação, 

história, organização e planejamento do serviço, planos de ação e mitigação etc.); 3) 

Indústria e inovação em saúde (pesquisa de medicamentos, vacinas, transferência 

tecnológica, relações internacionais, patentes etc); 4) Ciência e sociedade (metodologia 

científica, combate às fake news, história e filosofia da ciência).  

 

 

4. Das Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas durante o período de 01 a 11 de setembro de 2020, através 

do link https://forms.gle/hJwcFwqRnRUumwfy5 contendo a seguinte documentação em cópia digital 

no formato PDF: 

a) Histórico escolar oficial da graduação na área de formação exigida pela vaga pretendida;  

b) Declaração de matrícula em programa de Doutorado da UFF.  

c) Curriculum vitae modelo Lattes;  

d) Barema preenchido (Anexo I) com documentação comprobatória; 

e) Carta de interesse; 

f) Relação de experiências anteriores em educação à distância e atividades remotas; 

g) Lista de três melhores produções científicas com links para a publicação, relacionada à ementa 

da disciplina, inclusive trabalho de conclusão de curso de graduação ou dissertação de mestrado 

ou participações em congressos;  

h) Plano de trabalho (Anexo IV) 

i) Declaração de Ação Afirmativa, se for o caso (Anexo II). 

j) Certidão de nascimento de filhos menores de 5 (cinco) anos, se for o caso.  

 

Parágrafo único: candidatos que não atendam aos critérios dos perfis de formação estabelecidos 

no item 2 deste edital não terão inscrição homologada 

 

5. Do Cronograma 

 

Evento Data 

Lançamento do Edital  04/09/2020 

Período de inscrições 04/09/2020 a 11/09/2020 14/09/2020 

Resultado Inscrições homologadas  14/09/2020 15/09/2020 

Resultado da Etapa 1 (Análise documental 17/09/2020 

 Prazo para interpor recurso  da etapa 1 
 

18/09/2020  

Resultado dos Recursos 21/09/2020 

https://forms.gle/hJwcFwqRnRUumwfy5


 

Realização de Entrevistas 23/09/2020  

 Divulgação do Resultado parcial e prazo 
para interpor recurso  

24/09/2020  

Resultado Recursos  25/09/2020  

Resultado Final 26/09/2020 

Envio dos documentos e Início das 
atividades  

27/09/2020 

 

6. Da Seleção  

 

A seleção será dividida em duas etapas: 

A primeira consiste em análise documental e pontuação do barema preenchido pelo candidato. 

 

Optantes pela política de ação afirmativa - cota de caráter étnico e social:  

Os candidatos optante por política de ação afirmativa - cota de caráter étnico e social - durante o 

período de 2016-2020 terão sua nota computada com um acréscimo de 10% sobre o barema 

quando o candidato obtiver nota igual ou superior que a mínima para aprovação (7,0); 

Para comprovar o direito à prioridade decorrentes de política de ação afirmativa, bem como o 

acréscimo específico, os candidatos devem apresentar Declaração de Ação Afirmativa (Anexo II). 

 

Candidatas com filhos menores do que 5 (cinco) anos.  

As candidatas que tiveram filhos durante o período de 2016-2020 terão sua nota computada com 

um acréscimo de 10% sobre o barema quando a candidata obtiver nota igual ou superior que a 

mínima para aprovação (7,0); 

Para comprovar o direito ao acréscimo específico decorrentes de maternidade no período acima 

mencionado devem apresentar certidão de nascimento do filho na ficha de inscrição. 

 

Não haverá acúmulo de pontuação de acréscimo para optantes de políticas de ações afirmativas e 

de candidatas com filhos menores de cinco anos.  

 

Serão selecionados 6 (seis) candidatos para a disciplina “Saúde e ciência em tempos de pandemia” 

e 3 (três) candidatos da disciplina  “Democracia, Desigualdade e Direitos” para a segunda etapa 

deste processo de seleção.  

 

A segunda consiste em entrevista de caráter eliminatório, conforme os seguintes critérios. 

Itens e pontuação 

Capacidade de expressão verbal - 2,0  

Apresentação com duração de 5 a 10 minutos sobre a importância dessas disciplinas para 

a pós-graduação. 2,0  

Conhecimentos técnicos/específicos 3,0  

Viabilidade para execução das atividades de forma remota 3,0  

Total 10,0 



 
 

A entrevista será realizada individualmente e de maneira remota, com data e horário previamente 

agendados, devendo o candidato obter a nota mínima 7,0 (sete) para continuar no processo de 

seleção.  

 

A nota final de cada candidato será a média aritmética da soma dos quesitos de avaliação.  

A classificação se dará na ordem decrescente, sendo considerado como primeiro colocado aquele 

que obtiver a maior nota final.  

Em caso de empate na seleção, os candidatos optantes pelas políticas de ação afirmativa terão 

prioridade no preenchimento da vaga.  

Em caso de empate na seleção, o desempate será feito a partir da nota do barema. Permanecendo 

o empate, segue-se a nota da entrevista.  

 

 

7. Dos Recursos  

O candidato terá direito a apresentar recurso fundamentado à Comissão de Processo Seletivo, nos 

prazos estabelecidos pelo cronograma deste Edital. O recurso deverá ser enviado para Proppi, 

“RECURSO - SELEÇÃO DE TUTORES PROJETO SABER COMUM” via e-mail proppi@id.uff.br no 

formato de carta destinada à Comissão de Processo Seletivo, assinada e digitalizada pelo 

candidato.  

Não serão aceitos recursos em qualquer outro formato, assim como os recursos apresentados fora 

dos prazos ou sem fundamentação não serão considerados.  

Também não serão aceitos, no momento do recurso, documentos que foram exigidos no processo 

de inscrição.  

 

8. Da comissão julgadora  

A Comissão Julgadora do Processo Seletivo composta por membros designados pela PROPPI, 

entre eles: 

Os coordenadores das disciplinas, Fábio Waltenberg (Democracia, Desigualdade e Direitos), 

Cláudio Tinoco (Saúde e ciência em tempos de pandemia), Coordenadora Operacional 

Metodológica do Projeto Saber Comum, Thaiane Oliveira.  

 

9 . Dos Documentos necessários para a implantação da bolsa  

Em caso de aprovação e classificação, o candidato deverá prosseguir com o preenchimento da 

vaga através de envio de mensagem para o e-mail proppi@id.uff.br após o resultado final.  

A mensagem deverá estar intitulada, no campo de assunto, com o termo “PREENCHIMENTO DE 

VAGA - “SELEÇÃO DE TUTORES PROJETO SABER COMUM”. O e-mail deverá conter a seguinte 

documentação em cópia digital no formato PDF, devidamente preenchida, datada e assinada:  

a) Termo de Compromisso de Bolsistas (Anexo III);  

b) Plano de Trabalho (Anexo IV);  

c) Diploma de Graduação;  

d) CPF;  

e) Cartão do Banco (conta que receberá o crédito da bolsa);  

 

10. Dos Requisitos e obrigações dos bolsistas  



 
10.1. Desenvolver as atividades previstas no edital.  

O bolsista deverá ter condições de desenvolver o trabalho descrito no item 2. de maneira 

remota, uma vez que em período de pandemia não haverá acesso a rede e nem a 

equipamentos institucionais, dado o momento de distanciamento social. Eventualmente, 

poderão ser agendadas reuniões presenciais, respeitando medidas de segurança e 

distanciamento social, em consonância com a Instrução de Serviço PROGEPE Nº 005/2020, 

de 17/03/2020, que regulamenta as rotinas dos servidores e procedimentos internos na UFF 

para adequação às determinações referentes à emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus (COVID-19).  

10.2. Manter atualizados os dados cadastrais junto à PROPPI, quais sejam: endereço 

eletrônico oficial, telefone fixo, telefone móvel e conta corrente bancária.  

10.3. Enviar Relatório final de Atividades (ao término da vigência da bolsa) para a PROPPI 

(modelo em anexo – Anexo V).  

10.4. Comunicar imediatamente à Coordenação do Projeto Saber Comum qualquer 

irregularidade.  

10.5. Manter currículo na Plataforma Lattes/CNPq atualizado.  

10.6. Assinar junto com o coordenador o termo de compromisso (Anexo III). 

 

11. Das Informações complementares  

11.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital.  

11.2. Serão eliminados os candidatos com documentação incompleta.  

11.3. Os casos omissos serão definidos pela comissão julgadora.  

 

 

 

Andrea Latge 

Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

Universidade Federal Fluminense 

 

  

http://www.noticias.uff.br/bs/2020/03/47(SUPLEMENTAR)-20.pdf


 
ANEXO I - BAREMA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR 

Nome do(a) Candidato(a): 

1. Coeficiente de 
Rendimento ou Média do 
curso de Graduação 

CR VALOR DO ÍTEM PONTUAÇÃO 

 CR ou Média 9,0 a 
10,0 

12  

CR ou Média 8,0 a 
8,9 

10  

CR ou Média 7,0 a 
7,9 

8  

CR ou Média 6,0 a 
6,9 

7  

CR ou Média < 6,0   

2. CURSOS e ESTÁGIOS (quando fora da área de atuação pretendida deverão receber 
metade da pontuação indicada 

2.1 Cursos Máximo de 5 itens 

duração ⋝ 20h 2  

duração ⥫ 20h   

2.2 Estágios 
Extracurriculares 

Máximo = 10 pontos 

Duração Mínima 40 horas 1 ponto a cada 40h  

3. Iniciação Científica, PET, Bolsa Extensão, Integrante Projeto de Extensão, Intercâmbio 
Internacional e Monitoria 

3.1 Iniciação Científica 5 pontos/semestre  

3.2 Participação em 
Programa de Educação 
Tutorial (PET) 

4 pontos/semestre  

3.3 Bolsista de projetos 
institucionais de Extensão  

5 pontos/semestre  

3.4 Integrante de Projeto 
de Extensão 

3 pontos/semestre  



 

3.5 Participação em 
Intercâmbio Internacional 

3 pontos/semestre  

3.6 Monitoria em 
Disciplina 

3 pontos/semestre  

4. Publicações 

4.1 Artigos publicados em 
revistas indexadas, livros 
e capítulos de livros 

10 pontos/trabalho  

4.2 Artigos publicados em 
revistas não indexadas e 
trabalhos completos em 
anais 

5 pontos/trabalho  

4.3 Resumos e Resumos 
Expandidos 

2 pontos/trabalho 
(máximo 10 
trabalhos) 

 

4.4 Outras publicações 
(monografia, boletins, 
documentos, meio digital, 
produção técnica (jornais, 
revistas divulgação, 
apostila, material didático) 

1 ponto/trabalho 
(máximo 10 
trabalhos) 

 

5. Participação em Eventos (máximo 10) 

5.1 Participação em 
Eventos 

1 ponto/evento  

PONTUAÇÃO PARCIAL Somatório =  

6. Acréscimos 

Optantes de políticas de 
ações afirmativas ou 
candidatas com filhos 
menores de 5 (cinco anos) 

10% do valor do 
somatório parcial 

 

PONTUAÇÃO TOTAL Somatório =  

 

 

 

 

 

 



 
  



 
ANEXO II 

 

 

 

Eu, _____________________________________________________________________, RG 

_____________________, declaro ser _____________________________ e opto pela 

participação no Processo de seleção de monitores do projeto Saber Comum da Universidade 

Federal Fluminense pela política de ação afirmativa - cota de caráter étnico e social. 

 

Local: ______________________________ 

 

Data:________________________________ 

 

 

Assinatura: ________________________________ 

  



 
 

ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO 

 

Dados do Bolsista: 

Nome:  

Curso de Graduação:  

Data de Nascimento:  

Telefone:  

Identidade (RG):  

CPF:  

E-mail institucional:  

E-mail alternativo:  

Banco*:                     Código do banco:             Agência:              Conta corrente: 

 

Declaro que não sou beneficiário de outro tipo de bolsa da UFF ou de outros órgãos de fomento e 

que não possuo vínculo empregatício. Assim como declaro estar ciente e de acordo com as regras 

estabelecidas no Edital. A  Falta de cumprimento das determinações implicará na restituição do 

valor correspondente à bolsa a mim concedida, bem como desligamento do Projeto.  

 

Niterói, _____ de _____________________ de 2020.  

 

 

______________________  

Assinatura do Bolsista  

 

 

________________________ 

Assinatura do orientador  

 

 

________________________ 

Assinatura do Coordenador do PPG 

 

 

  



 
ANEXO IV - PLANO DE TRABALHO  

 

NOME:  

PROJETO/ÁREA:  

COORDENADOR:  

PERÍODO: ___/___/_____ até ___/___/_____  

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

______________________  

Assinatura do Bolsista  

 

 

________________________ 

Assinatura do orientador  

 

 

________________________ 

Assinatura do Coordenador do PPG 

 

  



 
ANEXO V – RELATÓRIO FINAL  

 

Período do Relatório: ___/___/_____ à ___/___/_____.  

 

I - IDENTIFICAÇÃO  

Nome:  

Coordenador:  

Título do projeto:  

 

II – OBJETIVOS DO PROJETO 

 
 
 

 

 III – METODOLOGIA 

 
 
 
 
 
 

 

 IV – ATIVIDADES PROGRAMADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

V - RESULTADOS OBTIDOS 

 
 
 
 
 
 
 

 

VI- DIFICULDADES ENCONTRADAS  

 

 



 

 
 
 

 

VII - AVALIAÇÃO  

 

 
 
 
 

 

VIII - DISSEMINAÇÕES COMPROVADAS*  

 

 
 
 

(*)Anexar comprovantes de apresentações em congressos, publicações e demais produtos de 

relevância, se houver.  


