
 

PROGRAD – PROPPI 
 
Edital de Seleção de Bolsista de Apoio às Atividades Acadêmicas Não Presenciais no Ensino de Graduação 

 
Professora Responsável: Luciana Nemer 

 
1. Disposições Preliminares 
 
O presente Edital destina-se à seleção de estudantes devidamente matriculados (as) no curso de Arquitetura 

e Urbanismo da UFF para ocupar 1(uma) vaga para o auxílio de Atividades Acadêmicas Não Presenciais (ANP) 

no projeto de ensino da disciplina Expressão Gráfica para a graduação de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal Fluminense. O estudante fará jus à bolsa de R$ 400,00, de acordo com Edital de Seleção 

de Bolsista de Apoio às Atividades Acadêmicas não Presenciais – ANP – no ensino de graduação e pós-

graduação da UFF Nº 01/2020. A jornada de atividades será de 10 (dez) horas semanais, no período de agosto 

a dezembro de 2020. 

 

2. Objetivos 

O Projeto de Ensino Expressão Gráfica tem como objetivo o apoio e o acompanhamento das atividades 

acadêmicas não presenciais da disciplina Expressão Gráfica. Os discentes do primeiro período de Arquitetura 

e Urbanismo serão acolhidos. De acordo com 57% dos respondentes da pesquisa realizada pelo NDE: 87,3% 

tem acesso à internet. A PROAES lançou os editais que apoiam os estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. Será de grande relevância para a disciplina o acompanhamento permanente do (a) bolsista 

durante as aulas de Expressão Gráfica tendo em vista que os estudantes da disciplina são do primeiro período 

da Escola e a presença do (a) bolsista viabiliza o atendimento por mais tempo, aumentando a qualidade dos 

trabalhos produzidos. A inserção do (a) bolsista no conhecimento da preparação das aulas bem como da 

correção dos trabalhos permite a este discente a visão global do ato de ensinar. O (a) bolsista de Expressão 

Gráfica atenderá os discentes que faltaram a aula no horário da “monitoria” para auxiliá-los na realização de 

trabalhos. É necessário também que o (a) bolsista realize reuniões com a professora orientadora. Todas as 

atividades serão remotas. A atividade de aula será através do Google Meet; a carga horária teórica (uma hora) 

terá apresentações de slides e áudio e na carga horária prática todos serão atendidos pela docente e pelo (a) 

bolsista. As temáticas dos trabalhos serão mantidas; a professora guarda acervo iconográfico do campus que 

auxiliará na sensação de pertencimento. Para a avaliação será utilizado e-mail. Um grupo no WhatsApp 

auxiliará a comunicação entre a professora, o (a) bolsista e os estudantes.  A exposição temática dos trabalhos, 

realizada anualmente na Agenda Acadêmica ocorrerá através do site Wix. 



 

3. Perfil do (a) candidato (a) 

Para concorrer à vaga, o (a) estudante deve estar cursando Arquitetura e Urbanismo e ter concluído com 

aprovação a disciplina Expressão Gráfica. O (a) estudante que tenha ingressado em curso de graduação da 

UFF por política de ação afirmativa – cota que apresenta o componente de renda familiar per capita menor 

ou igual a 1,5 salário mínimo e que tenha atingido a nota mínima para aprovação – 6,0 (seis) - no processo 

seletivo objeto desde Edital terá a nota final calculada de forma que seja atribuída uma bonificação de 20% da 

nota obtida na avaliação do estudante, conforme a expressão: Nota Final= (nota da avaliação≥ 6) × 1,20. Em 

caso de empate na nota final do processo seletivo entre um estudante que tenha ingressado no curso por 

política de ação afirmativa – cota e um estudante que tenha ingressado no curso por ampla concorrência, a 

prioridade de ocupação da vaga será do primeiro. Documentos necessários, que devem ser enviados em 

formato PDF: • ficha de inscrição (anexo I), • declaração de regularidade de matrícula – obtida por meio de 

acesso ao sistema idUFF - https://app.uff.br/iduff/, • histórico escolar atualizado com coeficiente de 

rendimento maior ou igual a 6,0 (seis) e • declaração assinada de que não possui outro benefício financeiro 

da UFF ou outro órgão público (anexo II). •. No caso de estudante que solicite a concorrência por política de 

ação afirmativa étnica ou social, deverá enviar juntamente com os documentos a declaração de ação 

afirmativa obtida por meio de acesso ao Sistema idUFF - https://app.uff.br/iduff/. 

 

4. Inscrições 

O período de Inscrição é: de 23/07/2020 até 26/07/2020 (limite: 23h e 59min). A inscrição será feita enviando 

e-mail com os documentos listados no item 3 para: luciananemer@id.uff.br. 

 

5. Seleção 

Dia 27 de julho de 2020 das 14:00 às 18:00 para a realização da prova. Os (as) candidatos receberão a prova 

por e-mail e a remeterão para a professora por e-mail dentro do horário da prova. O material para a prova é: 

papel canson A4, lápis HB, 2B e 6B e limpa-tipos. Será necessário fotografar o desenho e enviar para o e-mail 

da professora. As entrevistas ocorrerão entre os dias 28 e 29, em horários agendados pela professora e serão 

por WhatsApp (de preferência por chamada de vídeo). A prova de desenho e a entrevista terão o mesmo peso 

e a média deve ser ≥ 6,0 (seis). Na entrevista serão considerados: disponibilidade no horário das aulas e 

intenção/disposição relatada pelo candidato (a).  

 

6. Resultado 

O resultado será divulgado até o dia 29 de julho de 2020 através do e-mail dos (as) candidatos (as). 

 



7. Cadastramento do (a) bolsista 

Para o cadastramento o discente aprovado deverá preencher o Formulário que será enviado pela professora 

e enviar até o dia 31 de julho de 2020. Para o preenchimento serão necessários os seguintes dados: a) 

Identidade; b) CPF; c) Dados Bancários (nº da Conta Corrente, nº da Agência, nome da Agência, Banco, código 

do Banco) Tipo de Conta: Conta Salário; não podendo ser conta poupança, conta bancária de terceiros ou 

conta conjunta. Bancos conveniados: Banco do Brasil, Banco Santander e Banco Itaú. f) Endereço residencial 

g) Número de matrícula da UFF h) Número de telefone de contato e endereço de e-mail. 

 

Niterói, 22 de julho de 2020 

  

Luciana Nemer D. Sc. 
Professora Associada IV - TAR- PPGAU – UFF 

 
 

 
 
Anexo I – Ficha de Inscrição 
 
Nome: 
Matrícula: 
Data de nascimento: 
Curso: 
Período: 
Forma de ingresso na UFF: ( ) Ampla concorrência ( ) Ações afirmativas 
Telefone: 
E-mail: 
 
Assinatura escaneada 
_________________________________________ 
Candidato/Candidata (Nome completo) 
 
 
 
Anexo II – Declaração 
 
Declaro para os devidos fins que eu, ______________________________ matrícula __________ não possuo 
nenhum vínculo empregatício com instituição pública ou privada e, também, não possuo outra fonte de 
rendimento. 
 
____________________, _____ de julho de 2020 
 
Assinatura escaneada:  


