
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS
DIVISÃO DE PROJETOS ESPECIAIS

EDITAL PROGRAD/DPE Nº 09 DE 22 DE AGOSTO DE 2022

A PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, no uso de suas

atribuições legais, considerando o disposto na lei 11.180 de 23 de setembro de 2005 e na portaria

do MEC nº 976 de 28 de julho de 2010, alterada pela portaria 343 de 24 de abril de 2013, torna

pública a seleção de 01 (um) docente para atuar como tutor do Programa de Educação Tutorial

(PET) de ODONTOLOGIA da Universidade Federal Fluminense (UFF).

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A presente seleção refere-se ao provimento de 01 (uma) vaga de professor-tutor para o grupo

PET Odontologia em funcionamento em Nova Friburgo.

1.2 O mandato de duração da tutoria é de 03 (três) anos, podendo ser prorrogado por igual período

mediante avaliação do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos grupos PET –

CLAA/UFF.

1.3 O professor-tutor do grupo PET receberá, mensalmente, bolsa de tutoria de valor equivalente ao

praticado na política federal de concessão de bolsas de doutorado.

1.4 A seleção será realizada pela Divisão de Projetos Especiais (DPE), vinculada à Pró-Reitoria de

Graduação (PROGRAD), através de uma Comissão de Seleção de Tutoria.

1.5 Informações e contatos da Divisão de Projetos Especiais – DPE/PROGRAD:

Endereço: Rua Miguel de Frias, 9. Prédio da Reitoria – 2º andar – Icaraí - Niterói – RJ.



Telefone: (21) 2629-5442

E-mail: dpe.prograd@id.uff.br

1.6 Este edital está disponível para consulta na seção “Minha UFF > Informes Gerais” da página

eletrônica da Universidade, no Boletim de Serviço e no Portal de Editais da UFF.

Endereço eletrônico da Universidade: <http://www.uff.br/>

Endereço eletrônico do Boletim de Serviço: http://www.noticias.uff.br/bs/bs.php

Portal de Editais: <http://www.editais.uff.br/>

2 O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

2.1 O Programa de Educação Tutorial, implementado pelo Ministério da Educação através de

articulação permanente entre a Secretaria de Educação Superior (SESU) e a Secretaria de Educação

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), é desenvolvido por grupos de estudantes, com

tutoria de um docente, organizados a partir de cursos de graduação das Instituições de Ensino

Superior do país, sendo um grupo por curso, e orientados pelo princípio da indissociabilidade entre

ensino, pesquisa e extensão.

2.2 O grupo PET Odontologia da UFF é formado por até 18 (dezoito) estudantes, sendo 12

(doze) bolsistas e 06 (seis) não bolsistas.

2.3 Os objetivos do PET são:

2.3.1 Desenvolver atividades acadêmicas de excelência por meio de grupos de aprendizagem

tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar.

2.3.2 Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de

graduação.

2.3.3 Promover a formação de profissionais com elevada qualificação técnica, científica,

tecnológica e acadêmica.

2.3.4 Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no

país.

2.3.5 Fomentar o espírito crítico e a atuação profissional pautada pela ética, pela cidadania e

pela função social da educação superior.

2.3.6 Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação.
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2.3.7 Contribuir para consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação

na graduação.

2.3.8 Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior por meio de

ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero.

2.4 O conjunto de informações e normativas do Programa de Educação Tutorial podem ser

encontrados no site do Ministério da Educação, disponível nos endereço eletrônico

<http://portal.mec.gov.br/pet/232-programas-e-acoes-1921564125/pet-programa-de-educacao-tut

orial-645721518/12227-legislacao-pet>.

3 REQUISITOS PARA A CANDIDATURA

3.1 Poderá candidatar-se a tutor do grupo PET Odontologia da UFF o docente que atender aos

seguintes requisitos:

3.1.1 Estar vinculado ao curso e à localidade específicos de atuação do grupo.

3.1.2 Pertencer ao quadro permanente da Universidade como docente do ensino superior em

regime de tempo integral e em dedicação exclusiva.

3.1.3 Não estar em período de estágio probatório.

3.1.4 Apresentar título de Doutorado.

3.1.5 Garantir dedicação de carga horária mínima de 10 (dez) horas semanais para orientação

dos integrantes discentes do grupo PET, sem prejuízo das demais atividades institucionais.

3.1.6 Não acumular qualquer outro tipo de bolsa.

3.1.7 Comprovar atuação efetiva em cursos e atividades na graduação da Universidade por no

mínimo 03 (três) anos, anteriores à candidatura no processo seletivo.

3.1.8 Comprovar atividades de pesquisa e de extensão exercidas por no mínimo 03 (três)

anos, anteriores à candidatura no processo seletivo.

3.2 Para fins do disposto nos subitens 3.1.7 e 3.1.8:

3.2.1 A atuação efetiva em cursos e atividades da graduação será aferida a partir de

orientação de monitoria, de iniciação científica e de trabalhos de conclusão de curso; disciplinas

oferecidas; atuação em programas ou em projetos de extensão; e participação em conselhos
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acadêmicos. A comprovação deve ser feita por meio do Currículo Lattes do candidato e da

apresentação de documentação comprobatória oficial, como relatórios institucionais,

certificados, declarações, dentre outros.

3.2.2 O período de exercício das atividades comprovadas não precisa ser ininterrupto. Dessa

forma, professores que tenham se afastado da Universidade para realizar atividades de ensino,

pesquisa, extensão e estágio não estão impedidos de exercer a tutoria.

4 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

4.1 Os documentos necessários à candidatura à Tutoria do grupo PET Odontologia são:

4.1.1 Cópia, frente e verso, dos diplomas de Graduação e de Doutorado;

4.1.2 Currículo Lattes atualizado do candidato;

4.1.3 Documentos comprobatórios de acordo com o exigido no item 3.1.7 e 3.1.8 deste edital,

a serem anexados em PDF;

4.1.4 Cópia da portaria de nomeação do candidato no Diário Oficial da União, que comprove

os pré-requisitos que constam no item terceiro deste edital;

4.1.5 Declaração, preenchida e assinada pelo candidato, comprometendo-se a dedicar carga

horária mínima de 10 (dez) horas semanais para orientação dos integrantes discentes do grupo

PET, sem prejuízo das demais atividades institucionais (ANEXO I);

4.1.6 Declaração, preenchida e assinada pelo candidato, de não acúmulo de bolsa (ANEXO II);

4.1.7 Declaração, preenchida e assinada pelo candidato, comprometendo-se a cumprir o

planejamento de atividades de 2022 do grupo PET Odontologia até 31/12/2022 (ANEXO III).

4.1.8 Memorial da vida acadêmica do candidato, elaborado de acordo com as seguintes

normas: máximo de 06 (seis) páginas escritas em prosa; em formato A4; letra Times New

Roman 12; espaçamento 1,5 de linha; margens Superior e Esquerda com 2,5 cm e margens

Inferior e Direita com 2,0 cm. O memorial deve ressaltar a atuação e a experiência do candidato

em atividades de ensino, pesquisa e extensão que atendam às exigências do Programa de

Educação Tutorial.

4.1.9 Plano de trabalho para exercício da tutoria nos próximos três anos, descrevendo, em

termos gerais, para além do planejamento de atividades para o ano corrente (já disponibilizado



pela tutoria do grupo), os objetivos gerais e específicos, a metodologia de trabalho e as ações a

serem desenvolvidas ao longo dos próximos anos. O caráter multidisciplinar, a pertinência, a

qualidade e a diversificação das ações a serem desenvolvidas com o grupo devem estar

evidentes no Plano (modelo sugerido de Plano de trabalho segue no ANEXO IV).

4.2 A apresentação dos documentos comprobatórios exigidos neste edital é de responsabilidade

do candidato à tutoria.

4.3 A não apresentação de documentação oficial, válida e comprobatória dos requisitos

dispostos nos itens 3 e 4 deste edital, implicam na eliminação do (a) candidato (a) à tutoria do

grupo PET Odontologia.

5 PERÍODO E PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO

5.1 A candidatura à tutoria será realizada mediante o preenchimento do formulário de inscrição

e candidatura à tutoria do PET Odontologia, disponível no link:

<https://forms.gle/dD2TvR5LkvytUmAB6>, a partir do dia 23 de agosto de 2022 até as 23h59min do

dia 25 de setembro de 2022.

5.2 Os documentos necessários à inscrição, dispostos no item quarto deste edital, deverão ser

preenchidos, assinados (quando for o caso) e anexados ao formulário de inscrição, em formato PDF,

em campo próprio para essa finalidade.

5.3 A inscrição deverá ser realizada somente via preenchimento de formulário próprio. Não

serão aceitas inscrições por e-mail.

5.4 As dúvidas sobre o processo seletivo ou sobre o procedimento de inscrição devem ser

encaminhadas à DPE/ PROGRAD através do endereço eletrônico dpe.prograd@id.uff.br.

6 DA SELEÇÃO

6.1 A Pró-Reitora de Graduação instituirá uma Comissão que fará a análise das candidaturas à

tutoria do grupo PET Odontologia.
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6.2 A Comissão será composta por até 04 (quatro) membros do Comitê Local de

Acompanhamento e Avaliação dos grupos PET da UFF (CLAA) e poderá contar com a participação de

até 02 (dois) discentes integrantes do Grupo PET Odontologia.

6.3 A Comissão será a responsável por avaliar a veracidade das comprovações dos documentos

e o atendimento das exigências, reservando-se ao direito de desclassificar e eliminar da seleção a

candidatura cuja documentação exigida estiver em desacordo com as disposições deste edital ou se

o candidato não apresentar, na forma exigida, qualquer dos documentos definidos por este

instrumento.

6.4 A avaliação dos candidatos será realizada mediante:

6.4.1 Entrevista (20% da nota);

6.4.2 Análise do currículo e do memorial (30% da nota);

6.4.3 Análise do plano de trabalho (50% da nota).

6.5 A entrevista será agendada por e-mail pela DPE/PROGRAD, no período informado no

cronograma deste edital, e consiste em arguição pela Comissão a fim de verificar:

6.5.1 A adequação do candidato à proposta de trabalho do grupo PET e aos objetivos

previstos no Programa;

6.5.2 O perfil do candidato a tutor de acordo com as informações prestadas no memorial;

6.5.3 Os conhecimentos do candidato sobre o planejamento 2022 do grupo PET (ANEXO V);

6.5.4 As pretensões e os objetivos vislumbrados pelo candidato a tutor do grupo.

6.6 A análise do Memorial será realizada a fim de verificar a experiência e a trajetória do

candidato com atividades de ensino, pesquisa e extensão que atendam às exigências do Programa,

sobretudo com ações voltadas para a formação de professores.

6.7 A avaliação do Plano de Trabalho consistirá na observância de sua adequação à proposta de

trabalho do grupo PET e aos objetivos previstos na política do Programa de Educação Tutorial.

6.8 Critérios de desempate:

6.8.1 Maior nota no plano de trabalho;

6.8.2 Maior nota na entrevista;

6.8.3 Maior nota no memorial.



7 DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 A avaliação e a classificação das candidaturas são atos exclusivos da Comissão instituída

exclusivamente para a seleção do tutor para o grupo PET ODONTOLOGIA da UFF.

7.2 Poderão ser apresentados recursos ao resultado preliminar da avaliação das candidaturas, os

quais deverão ser enviados ao e-mail dpe.prograd@id.uff.br, conforme período especificado no

cronograma deste edital.

7.3 A decisão da Comissão acerca dos recursos é soberana, irrecorrível e irrevogável.

7.4 Concluída a avaliação das candidaturas, a Comissão encaminhará um parecer sobre a

seleção à Pró-Reitora de Graduação e ao Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos grupos

PET da UFF para fins de homologação.

7.5 A relação com nome e pontuação dos candidatos à tutoria do grupo, por ordem de

classificação, será divulgada no site eletrônico da UFF (Informes Gerais) e anexada à página de

publicação do edital no Portal de Editais da universidade.

7.6 Não será encaminhada informação sobre o resultado para o e-mail dos candidatos.

7.7 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de publicações de todos os

comunicados referentes ao processo seletivo deste edital, através dos canais de comunicação

especificados no item 7.5.

8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

8.1 As etapas de seleção de tutoria obedecerão ao seguinte cronograma:

ATIVIDADE DATA

Período de inscrições 23/08/2022 a 25/09/2022

Análise dos documentos apresentados pelos candidatos 26/09/2022 e 27/09/2022

Período para realização da Entrevista 28/09/2022 e 29/09/2022

Publicação do resultado preliminar 30/09/2022
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Período de envio de recursos por e-mail 03/10/2022

Período de análise de recursos pela Comissão 04/10/2022 a 05/10/2022

Publicação do resultado dos recursos (se houver) 07/10/2022

Publicação do resultado final 07/10/2022

8.2 Finalizada a seleção, as orientações administrativas, a entrega do Termo de Compromisso a

ser disponibilizado pela DPE/PROGRAD, bem como providências junto ao MEC, ocorrerão no

decurso do mês de outubro/2022.

8.3 Em caso de mudança de tutor (a), em função da aprovação de outro docente no processo

seletivo, a transição do grupo deverá ser feita ao longo do mês de novembro/2022.

Niterói, 22 de agosto de 2022.

ALEXANDRA ANASTACIO M. SILVA

PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO



ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA

Eu, ________________________________________________________________________, CPF

_______________, SIAPE ________, conforme solicitado no item 4.1.5 do EDITAL PROGRAD/DPE Nº

09 DE 22 DE AGOSTO DE 2022, e conforme consta na portaria MEC/SESu nº 976 de 27/07/2010,

atualizada pela portaria MEC/SESu nº 343 de 24/04/2013, me comprometo a dedicar carga horária

mínima de (10) dez horas semanais para orientação dos integrantes discentes do grupo PET

ODONTOLOGIA  , sem prejuízo das demais atividades institucionais.

Niterói,____ de ______________de 2022

__________________________________________________

Assinatura e carimbo



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE BOLSA

Eu,________________________________________________________________________, CPF

_______________, SIAPE ________, conforme consta no Item 4.1.6 do EDITAL PROGRAD/DPE Nº 09

DE 22 DE AGOSTO DE 2022, declaro que NÃO acumulo qualquer tipo de bolsa que inviabilize meu

cadastro como tutor do grupo PET ODONTOLOGIA  .

Declaro também estar ciente que, caso seja detectada qualquer acumulação que inviabilize o

exercício da tutoria do Grupo PET, a PROGRAD procederá com o imediato desligamento no sistema

SIGPET e convocará o próximo candidato aprovado.

Niterói,____ de ______________de 2022

______________________________________________

Assinatura e carimbo



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO DE 2022

Eu, ________________________________________________________________________, CPF

_______________, SIAPE __________, conforme consta no Item 4.1.7 do EDITAL PROGRAD/DPE Nº

09 DE 22 DE AGOSTO DE 2022, me comprometo a cumprir o planejamento de atividades de 2022 do

grupo PET ODONTOLOGIA e a manter os discentes bolsistas e não bolsistas integrando o grupo

pelo menos até 31/12/2022.

Niterói,____ de ______________de 2022

___________________________________

Assinatura e carimbo



ANEXO IV

MODELO DE PLANO DE TRABALHO

1. Título:

2. Nome do candidato a tutor:

3. Resumo da proposta:

4. Justificativa:

5. Objetivos gerais:

6. Objetivos específicos:

7. Atividades a serem realizadas com o grupo1:

8. Metodologia de trabalho:

9. Resultados esperados:

1 Detalhamento das etapas de trabalho propostas para os próximos 3 anos de atuação no grupo PET, considerando: a) as

circunstâncias que favorecem a execução das ações/atividades propostas; b) o caráter multidisciplinar das atividades; c)

a pertinência, a qualidade e a diversificação das ações constantes na proposta de execução de trabalho; e d) o contexto

e a articulação com o Projeto Pedagógico Institucional.



10. Outras informações relevantes para a avaliação do plano de execução do trabalho:

Niterói, ______ de ______ de 2022.

___________________________________________

ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A)



ANEXO V

PLANEJAMENTO DE 2022 DO GRUPO PET ODONTOLOGIA



Informações do
Planejamento

Ministério da Educação
Planejamento Anual 2022

IES:
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Grupo:
PET - ODONTOLOGIA FOUFF/NF

Tutor:
ANGELA SCARPARO CALDO TEIXEIRA

Ano:
2022

Somatório da carga horária das atividades:
745

Situação do Planejamento:
Aguardando homologação do CLAA

Considerações finais:
As atividades para o ano de 2022 estão sendo planejadas para execução à distância em virtude da pandemia e
por ainda não se saber como será o retorno presencial. Caso o retorno presencial seja autorizado, outras
atividades poderão ser incorporadas, tendo o relatório final de 2022 o adendo adequado.

Resultados gerais:
Espera-se que o desenvolvimento de atividades acadêmicas com alto nível de excelência, através de novas
estratégias de ensino-aprendizagem, buscando não só a formação de um profissional com espírito
crítico-reflexivo-humanístico, mas também com benefícios à comunidade e ao desenvolvimento regional,
sejam efetivas e representativa da missão da UFF.

Atividade - Manutenção das redes sociais

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

120 03/01/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
Esta atividade caracterizar-se-á pela manutenção do site do PET ¿ Odontologia, perfil  nas  redes sociais
Instagram e Facebook, além do canal no YouTube, cujo objetivo será a socialização das informações a
respeito do PET ¿ Odontologia, bem como a disponibilização da agenda anual das atividades desenvolvidas,
bem como àquelas que serão implementadas nos anos seguintes. O estabelecimento desta ¿ferramenta¿
visa divulgar as ações, em âmbito local, regional e nacional, do grupo tanto para a comunidade acadêmica
da UFF/ISNF quanto para outros grupos PETs do Brasil. Assim sendo, essa atividade utilizará de recursos
midiáticos, fomentando a capacitação e instrumentalização dos membros do PET, no que diz respeito a
utilização de ferramentas de informática e de comunicação para construção de uma Home Page  adequada
aos  interesses  do grupo.



Objetivos:
1. Estimular os acadêmicos desde o início do Curso de Graduação em Odontologia em participar das
atividades desenvolvidas pelo PET ¿ Odontologia ISNF/UFF, oportunizando grupos  de  estudo auxiliares
para o adequado desenvolvimento das habilidades e competências exigidas pelo projeto pedagógico do
curso; 2. Aprimorar um ensino qualificado e responsável, embasado na ¿construção¿ da cidadania e a serviço
do desenvolvimento social, através de atividades acadêmicas de qualidade de natureza coletiva, multi e
inter-disciplinar. 3. Contribuir  para  o  desenvolvimento  de  novas práticas e experiências (vivências)
pedagógicas  no  curso  de  graduação  em  Odontologia.  4. Contribuir com a complementaridade das ações
de pesquisa e extensão, através dos temas/ações executados pelo PET ¿ Odontologia ISNF/UFF. 5.
Proporcionar benefícios tanto para os acadêmicos que realizarem as atividades do grupo quanto para a
comunidade de Nova Friburgo. 6. Contribuir na formação de um profissional que saiba não só exercer a
profissão com excelência, mas também que saiba prover ações de cidadania, em busca do desenvolvimento
social da comunidade em que estiver inserido.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os PETianos serão divididos em grupos e responsabilidade em gerir os 4 canais de comunicação. Sendo que
durante o ano, todos terão tido a oportunidade de gerir todos os canais, desenvolvendo habilidades com
todos os instrumentos e ferramentas digitais disponíveis.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que com a elaboração do site PET ¿ Odontologia, ocorra a divulgação do Programa PET em âmbito
local, regional e nacional, além da socialização das atividades desenvolvidas pelo grupo;
interdisciplinaridade a partir do conhecimento obtido em informática e ferramentas de comunicação entre
os PETianos, relacionando a Odontologia com a Ciência da Computação e a Comunicação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A ação será avaliada quanto à qualidade das ações, através de relatórios dos acadêmicos envolvidos,
público-alvo ou população envolvida, bem como da proponente. Uma vez identificado potenciais e
limitações, estes serão avaliados quanto a possibilidade de inserção (no caso de potencialidades) e métodos
de reorientação e/ou aprimoramento (no caso de limitações). Nesta atividade, as métricas das redes serão
observadas também.

Atividade - Acolhimento virtual

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

40 21/02/2022 22/08/2022

Descrição/Justificativa:
Esta atividade caracterizar-se-á pelo convite, junto aos calouros, para uma roda de conversa virtual, durante
o primeiro mês de aula, nos dois semestres. Nesta roda de conversa, os PETianos abordarão questões
relativas a moradia, alimentação, transporte, aquisição de materiais específicos do curso, bem como demais
dúvidas que surgirem durante a conversa. A atividade terá duração de 2 horas. Os PETianos se
disponibilizarão para direcionar os calouros no que diz respeito ao material didático necessário; da mesma
forma, demonstrarão a importância em haver um calendário organizacional para que todo conteúdo
lecionado seja estudado em tempo, pois a maior dificuldade tem sido aprender a estudar, em nível do ensino
superior. Após esse período, os calouros receberão um
¿manual virtual¿ com todas as informações passadas durante a roda de conversa, bem como serão informados
do local e horário de funcionamento do PET, caso necessitem de ajuda durante o período



de adaptação no município e na Universidade. Esta atividade, primariamente, caracterizar-se-á como uma
atividade de ensino; entretanto, como haverá divulgação de material, previamente preparado pelos PETIanos,
poderá assumir características de uma atividade de extensão.

Objetivos:
Acolher, ouvir e reforçar o espírito universitário do nosso Campus de que "juntos somos mais fortes".

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Na primeira semana de aula o grupo PET entrará em contato com o representante de turma para juntos
estabelecerem um dia e horário adequado para a máxima participação. Diante destes dias e horários será
gerado um link de google meet, compartilhado através da agenda Google com o email da turma ingressar.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
O grupo espera que a atividade contribua na adaptação dos calouros à nova realidade, universitária,
principalmente para aqueles que se apresentam sozinhos na cidade. Sabendo-se das dificuldades iniciais, o
acolhimento visa diminuir a evasão, bem como a retenção dos calouros, no primeiro semestre do curso. E,
neste momento de pandemia, o objetivo se intensifica no sentido de fazê-los se sentirem UFF sem estarem
no Campus. No que diz  respeito  aos  PETianos,  espera-se  que desenvolvam senso solidário, humanístico,
crítico e reflexivo diante da oportunidade de observar a vulnerabilidade em que os calouros se encontram e
que um dia passaram e venceram.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A ação será avaliada quanto à qualidade das ações, através de relatórios dos acadêmicos envolvidos,
público-alvo ou população envolvida, bem como da proponente. Uma vez identificado potenciais e
limitações, estes serão avaliados quanto a possibilidade de inserção (no caso de potencialidades) e métodos
de reorientação e/ou aprimoramento (no caso de limitações).

Atividade - Ciclo de Palestras

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

45 03/01/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
Esta atividade caracterizar-se-á pela organização de uma palestra, semanal, com duração de até 4 horas, cujo
ministrador será externo à UFF. A escolha do tema foi realizada pelos PETianos, considerando-se temas
odontológicos considerados Fake News. Ao final de cada palestra, haverá um espaço para discussão,
proporcionando maior interação entre a platéia e o docente/ministrador. Com o intuito de complementar,
reforçar e apresentar novidades da Odontologia, a atividade tem por objetivo levar aos alunos da graduação
temas das diferentes áreas da Odontologia. Esta atividade, primariamente, caracterizar-se-á como uma
atividade de ensino e pesquisa; entretanto, como as palestras serão divulgadas (em mural) para toda a
comunidade acadêmica, poderá assumir características de uma atividade de extensão.

Objetivos:
Reforçar a importância da busca por evidências científicas que embasem a prática clínica. Sugerir o hábito da
leitura especializada, o senso crítico e a formação de opinião.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O curso será ofertado na plataforma google meet, com divulgação nas redes sociais do PET



Odontologia, informando o link para acesso gratuito. Todos os cursos serão gravados e depois liberados na
Plataforma YouTube.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A atividade proporcionará uma integração entre o grupo PET e a graduação, buscando disseminação do
conhecimento, bem como a complementação da formação acadêmica de maneira autônoma e construtiva,
como uma ampliação do processo de ensino-aprendizagem construído no decorrer do curso de graduação. E
mais, acredita-se que tal ação  contribuirá  com  a  consolidação  da aprendizagem, que por ventura poderá
diminuir ou evitar repetências e desistências do curso de graduação. Resultados esperados na formação dos
PETianos: o grupo espera que a atividade contribua para a qualificação e diferenciação dos futuros
profissionais da Odontologia. Para que a ação seja realizada, os PETianos precisarão realizar a gestão,
implementação e execução dos cursos ofertados.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A ação será avaliada quanto à qualidade das ações, através de relatórios dos acadêmicos envolvidos,
público-alvo ou população envolvida, bem como da proponente. Uma vez identificado potenciais e
limitações, estes serão avaliados quanto a possibilidade de inserção (no caso de potencialidades) e métodos
de reorientação e/ou aprimoramento (no caso de limitações).

Atividade - Curso Design e Oratória

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

60 03/01/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
Esta atividade será ofertada para os interessados em adquirir conhecimento sobre design para slides e
painéis, bem como técnicas de oratória. Acredita-se que esta atividade oportunizará um conhecimento
aprofundando sobre o tema, fortalecendo a divulgação dos trabalhos científicos desenvolvidos pelos
interessados.

Objetivos:
- oportunizar informações sobre Design e apresentação de trabalhos acadêmicos

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
online por meio da plataforma Google Classroom com encontros síncronos e assíncronos as aulas serão:
como o cérebro "enxerga", como/por onde começar, fontes, texto, cores/contraste, alinhamento e
espaçamento/ hierarquia, imagens, ícones, tabela e gráficos, transição de slides, programas que podem ser
utilizados - canva/ppt/Keynote, como remover o fundo das imagens

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- capacitar o público-alvo quanto à importância de divulgar dados científicos com as ferramentas e linguagem
adequadas - tornar o curso uma oferta bi-anual de referência para o público interessado

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
feedback por formulário google quanto a qualidade do curso ofertado

Atividade - Atividades científicas externas



Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

160 03/01/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
Os acadêmicos serão estimulados a participar de eventos científicos quer seja como ouvintes como também
apresentadores de trabalhos científicos desenvolvidos.

Objetivos:
1. Estimular os acadêmicos a participar das atividades científicos visando o adequado desenvolvimento das
habilidades e competências exigidas pelo projeto pedagógico do curso; 2. Aprimorar um ensino qualificado
e responsável, embasado na ¿construção¿ de habilidades e competências adequadas multi e
inter-disciplinares. 3. Contribuir para o desenvolvimento de novas práticas e experiências (vivências)
pedagógicas no curso de  graduação  em  Odontologia.  4. Contribuir com a complementaridade das ações
de pesquisa e extensão.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
será divulgado calendário anual das atividades científicas previstas, os PETianos que demonstrarem interesse
em participar serão estimulados pela Tutora que fará o intermédio e preparação do mesmo quando oportuno
e adequado.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que a atividade contribua para a qualificação e diferenciação dos futuros profissionais da
Odontologia. Para que a ação seja realizada, os PETianos  precisarão  realizar  a  gestão, implementação e
execução dos cursos e interesse. Além disso, será possível observar a indissociabilidade da tríade ensino X
pesquisa X extensão.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será disponibilizado link para preenchimento do feedback de ter participado destes eventos

Atividade - Produção de material paradidático

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

320 03/01/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
Serão confeccionados e-books paradidáticos para a população e para acadêmicos, cujos  temas  a serem
abordados no primeiro semestre serão: Biossegurança, Gestantes e bebês, Mitos e Verdades, Halitose, Fake
News, A importância da saúde bucal, Dentifrícios e, por fim, Açúcar e a saúde bucal.

Objetivos:
1. Aprimorar um ensino qualificado e responsável, embasado na ¿construção¿ da cidadania e a serviço do
desenvolvimento social, através de atividades acadêmicas de qualidade de natureza coletiva, multi e
inter-disciplinar. 3. Contribuir para o desenvolvimento de novas práticas e experiências (vivências)
pedagógicas no curso de graduação em Odontologia. 4. Contribuir com a complementaridade das ações de
pesquisa e extensão, através dos temas/ações executados pelo PET
¿ Odontologia ISNF/UFF. 5. Proporcionar benefícios tanto para os acadêmicos que realizarem as atividades do
grupo quanto para a comunidade de Nova Friburgo. 6. Contribuir na formação de um profissional que saiba
não só exercer a profissão com excelência, mas também que saiba prover



ações de cidadania, em busca do desenvolvimento social da comunidade em que estiver
inserido.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A cada semestre serão desenvolvidos 4 temas, em grupos de 4 PETianos. Após revisão da
literatura, o conteúdo será organizado em tópicos a serem abordados com 2 vocabulários
(específico para acadêmicos e generalista para a população). Ao final da produção do
material, será realizada a editoração, registro de ISBN e distribuição em ePub de foram
gratuita.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se difundir informação gerada dentro dos muros da Universidade para a população, e
dar os primeiros passos junto aos acadêmicos que ainda não tiveram acesso à este conteúdo
ou rever o conteúdo com aqueles que já tiveram acesso e, neste momento, querem atualizar e
rever a informação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A ação será avaliada quanto à qualidade das ações, através de relatórios dos acadêmicos
envolvidos, público-alvo ou população envolvida, bem como da proponente. Uma vez
identificado potenciais e limitações, estes serão avaliados quanto a possibilidade de inserção
(no caso de potencialidades) e métodos de reorientação e/ou aprimoramento (no caso de
limitações).


