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Processo de Seleção para Bolsista  

 

1-Identificação:  

1.1 Disciplinas vinculadas: Criação e Saúde dos Animais de Laboratório; Animais de Laboratório. 

1.2 Professor (a) Orientador (a): Caroline de Souza Barros. 

1.3 Período de Vigência: agosto a dezembro de 2020. 

1.4 Valor da bolsa: R$400,00 (quatrocentos reais). 

1.5 Número de vagas: 1 (uma) vaga. 

 

2- Inscrições:  

2.1 Data: 23 a 26 de julho de 2020 até as 23h e 59min.  

2.2 Inscrições através do e-mail: carolinesb@id.uff.br com todos os documentos necessários 
listado abaixo no item 5 do presente edital. 

2.3 Pré-requisitos:  

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação de Medicina, Farmácia, 
Odontologia, Medicina Veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Nutrição, Biologia;  

b) Não ser bolsista de qualquer outro programa da Universidade ou de Institutos e 
Órgãos de Fomento;  

c) Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar (CR) maior ou igual a 6,0 (seis);  

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;  

e) Ter cursado e ter sido aprovado(a) nas disciplinas Criação e Saúde dos Animais de 
Laboratório ou Animais de Laboratório. 

 

3- Dos objetivos: 

3.1 A ciência dos Animais de Laboratório estuda sobre criação e saúde de animais dentro de 
biotérios, visa ensinar aos alunos da área biomédica como são criadas e mantidas as espécies. 
O monitor atenderá as disciplinas em atividades acadêmicas síncronas e assíncronas, portanto: 
1. Auxiliar os alunos com o uso de ferramentas remotas, após treinamento com os professores; 
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2. Participar das aulas remotas oferecidas pelos professores para auxiliar as turmas nas 
atividades assíncronas; 3. Formular estudos dirigidos sobre os temas das aulas e discutir com os 
estudantes de forma assíncrona; 4. Tirar dúvidas quanto aos seminários que serão elaborados 
por grupos de alunos sobre as espécies mais usadas na experimentação, normativas do CONCEA, 
métodos alternativos na experimentação animal, estes serão apresentados pelo Google meet. 
5. Organizar a live sobre o debate da lei 11.794/2008; 6. Discutir com os alunos os vídeos que 
apresentará de forma remota em substituição a carga horaria das atividades práticas das 
disciplinas sobre vias de inoculação na experimentação, coleta de sangue, ciclo estral e 
enriquecimento ambiental e 7. Apresentar fotos de biotérios com foco na estrutura física destes, 
como também, de experimentos com animais, necropsia, sempre abrindo debate com os 
estudantes. 

4. Atribuições do discente bolsista no projeto:  

4.1 Participar de todas as atividades programadas pelo professor coordenador;  

4.2 Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso.  

 

5- Documentos para a inscrição:  

a) Preencher a ficha de inscrição (Anexo I) 
b) Declaração de Regularidade de Matrícula – obtida por meio de acesso ao Sistema 

idUFF - https://app.uff.br/iduff/  
c) Declaração de ação afirmativa, quando for o caso, obtida por meio de acesso ao 

Sistema idUFF - https://app.uff.br/iduff/  
d) Carta de intenção contendo: nome do candidato, curso em que está vinculado, 

breve relato sobre seu interesse pela disciplina e domínio de tecnologias digitais.  
e) Histórico escolar atualizado; coeficiente de rendimento maior ou igual a 6,0 (seis); 
f) Currículo lattes atualizado e declaração assinada de que não possui outro benefício 

financeiro da UFF ou outro órgão público (Anexo II). 

5.1 Todos os documentos deverão estar no formato pdf. Documentos fora deste formato serão 
desconsiderados e a inscrição do (a) estudante não será realizada.  

 

6- Das provas:  

6.1 Data: 28 de julho de 2020 

6.2 Local: através do Google meet (link a ser divulgado através do email do candidato)  

6.3 Horário: O horário de cada candidato será divulgado até o dia 27 de julho por e-mail com 
pelo menos 24h de antecedência. O candidato será automaticamente eliminado caso não 
compareça ao encontro via google meet no horário determinado.   

6.4 Instrumentos de Avaliação/ Pontuação atribuída:  

https://app.uff.br/iduff/
https://app.uff.br/iduff/
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a) Carta de intenção/ 3 pontos 

b) Entrevista/ 3 pontos  

c) Histórico escolar/ 3 pontos 

d) Currículo Lattes/1 ponto 

 

7. Da classificação: 

a) A nota mínima para aprovação na seleção será 6 (seis)  

b) Será computado peso de 1,20 para estudante ingressante na UFF por política de ação 
afirmativa étnica e social que obtiver nota igual ou maior que a mínima para aprovação 
(6,0). 

 

8- Critérios de desempate:  

a) Em caso de empate será considerada a maior nota nos critérios: entrevista, carta de 
intenção, currículo lattes e histórico escolar. 

b) Em caso de empate na nota final do processo seletivo entre um estudante que tenha 
ingressado em curso de graduação da UFF por política de ação afirmativa - cota e 
um estudante que tenha ingressado em curso de graduação da UFF por ampla 
concorrência, a prioridade de ocupação da vaga será atribuída ao primeiro.  

 

9- Resultado do processo seletivo: 

9.1 O resultado do processo seletivo será divulgado através do e-mail no dia 29 de julho e o 
candidato classificado deverá formalizar seu aceite ou desistência à vaga através de resposta a 
esse e-mail até às 14h do dia 30 de julho. A não formalização até a data e horário indicado será 
considerada desistência e a vaga será automaticamente destinada ao próximo candidato 
aprovado (seguindo a ordem classificatória).  

 

10. Recurso: 

10.1 Os recursos deverão ser enviados para carolinesb@id.uff.br até as 14h do dia 30/07/2020.  

10.2 Os resultados dos recursos serão divulgados a partir das 18h do dia 30/07/2020. 

 

11. Do envio dos dados do discente selecionado:  



   UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO/PROGRAD 

Instituto de Biologia/ Departamento de Imunobiologia (GIM) 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS NÃO PRESENCIAIS – ANP 

NO ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UFF Nº 01/2020 

 
11.1 O discente selecionado deverá estar atento ao seu e-mail para realizar o preenchimento do 
formulário de bolsa. Os dados deverão estar no sistema até o dia 31/07/2020. 

 

12- Cronograma: 

Ações Período 

Realização das Inscrições 23/07/2020 – 26/07/2020 até às 23h59min 

Divulgação da data e horário da entrevista 
pelo Google Meet 

27/07/2020 com pelo menos 24h de 
antecedência 

Realização da Seleção 28/07/2020 a partir da 16h.  
Local: Google Meet 

Divulgação do Resultado 29/07/2020 pelo e-mail dos candidatos 

Apresentação de Recurso Até as 14h do dia 30/07/2020 
para o e-mail do coordenador 

Resultado do recurso A partir das 18h do dia 30/07/2020 

Envio dos dados do discente selecionado Um e-mail será enviado.  
Os dados deverão estar no sistema até o dia 

31/07/2020 

 

 

Niterói, 23 de julho de 2020 

 

Profa. Caroline de Souza Barros 

Siape 2998335 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Nome Completo: 

Matrícula: 

Data de nascimento: 

Curso: 

Período: 

Forma de ingresso na UFF: (   ) Ampla Concorrência (   ) Ações Afirmativas 

Telefone: 

E-mail: 

 

 

_________________________________________  

Assinatura   

 

Encaminhar a ficha de inscrição preenchida para o e-mail carolinesb@id.uff.br acompanhada 
pela Carta de Intenção e os outros documentos exigidos no item 5 devidamente digitalizados. 
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    ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

 Declaro para os devidos fins que eu, ____________________________________________ 
___________________________________________________, matriculado sob o número 
___________ não possuo nenhum vínculo empregatício com instituição pública ou privada e, 
também, não possuo outra fonte de rendimento.  

 

 

____________________, _______ de julho de 2020. 

 

 

Assinatura:  __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


