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1. DA IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Unidade: Instituto de Ciências Humanas e Filosofia - ICHF 

1.2. Coordenação: Graduação em Sociologia - Bacharelado 

1.3. Projeto: Projeto de Tutoria do Curso de Sociologia (Bacharelado) 

1.4. Processo seletivo para a escolha de bolsistas de tutoria 

1.5. Nº de vagas oferecidas: 2 

1.6. Valor da bolsa: R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) 

1.7. Carga horária exigida: 8h por semana. 

1.8. Período de vigência da bolsa: da assinatura do Termo de Compromisso até 

30/12/2022. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Período: de 6 a 8 de abril de 2022 até 12 hrs. 

2.2. Para se inscrever, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário on-line pelo 

link https://forms.gle/iZrCVbAvr1WUZsHR7. Em caso de dúvida ou dificuldade, entre 

em contato com o e-mail da Coordenação do Curso de Graduação em Sociologia: 

 gsc.egh@id.uff.br , inserindo no assunto “inscrição tutoria sociologia  2022”. 

2.3. Para se inscrever, o candidato deverá fazer o upload dos seguintes arquivos no 

formulário on-line, preferencialmente em pdf: 1) Plano de trabalho a ser desenvolvido 

durante a tutoria; 2) comprovante atualizado de matrícula na pós-graduação regular e 

ativa (Mestrado ou Doutorado) em um dos programas listados no item 2.4. 



2.3.1. O/a candidato/a deverá considerar sua inscrição realizada somente após receber 

a resposta com a confirmação de sua inscrição.  

2.4. Pré-requisito: ser aluno(a) com matrícula ativa e regularmente inscrito no  

programa de pós-graduação listado a seguir: Programa de Pós-graduação em 

Sociologia (PPGS/UFF).  

2.4.1. Poderão concorrer estudante(s) com ou sem bolsa.  

3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

3.1. Preenchimento do formulário on-line informado no item 2.2. 

3.2. Plano de trabalho a ser desenvolvido durante a tutoria com o seguinte formato: 1 

– Propostas de atividades de oficina de leitura de textos acadêmicos; 2 – Propostas de 

atividades de escrita acadêmica. O plano de trabalho deve conter no máximo duas 

laudas, fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado, espaçamento 1,5 e em 

formato pdf.  

3.3. Comprovante de matrícula regular e ativa em um dos cursos de pós-graduação 

indicados no item 2.4. 

Parágrafo 1º– Todos os documentos deverão ser entregues via upload no 

formulário on-line e só serão aceitos nessa condição (não serão aceitos por e-mail ou 

outra modalidade de envio). 

 

4. DA SELEÇÃO  

4.1.Data e horário/cronograma: 

Entrevista: 11 de abril de 2022 – a partir de 14hrs, remotamente, via Google Meet, em 

formato síncrono. O link e o horário da entrevista de cada candidato serão divulgados 

por e-mail pela secretaria do curso até o dia 8 de abril a partir das 14 hrs. 

Divulgação dos resultados da prova escrita e entrevista: 12 de abril de 2022 até às 17 

hrs. 

Divulgação do Resultado Final: 27 de abril de 2022 até às 17 hrs. 

Os resultados serão divulgados por e-mail e no site do departamento de Sociologia   

https://gso.uff.br/ 

4.2. Local de realização da entrevista: as entrevistas serão on-line, via Google meet, na 

modalidade síncrona. O link e o horário de cada candidato serão divulgados por e-mail 

até o dia 8 de abril a partir das 14 hrs. 



4.3. Ementa do projeto: qualificação dos estudantes de graduação do curso de 

Sociologia nos seguintes domínios: recursos textuais pertinentes e integrantes à vida 

acadêmica, tais como redação de textos acadêmicos, fichamentos, resenhas, resumos, 

artigos, projetos de pesquisa, além de manejo da bibliografia, composição de 

referências bibliográficas e outros componentes textuais; normas da ABNT para a 

escrita acadêmica e do uso de bases bibliográficas digitais; elaboração de Currículo 

Lattes; utilização da biblioteca e de outros possíveis espaços da UFF/Gragoatá; auxílio 

na organização e estruturação do trabalho de conclusão de curso.   

Descrição das atividades: As atividades de tutoria se desdobram em duas modalidades 

de atendimento aos estudantes do curso de graduação em Sociologia da UFF: a) tutor 

destinado aos estudantes ingressantes; b) tutor destinado aos estudantes concluintes.  

a) Tutoria para os ingressantes: deverá apoiar os estudantes ingressantes através de 

encontros semanais e de atividades esporádicas que visem a: acolher os estudantes e 

auxiliá-los na sua chegada à universidade; familiarizar os estudantes com o espaço da 

UFF/Gragoatá e com algumas características do curso de Sociologia (grupos e 

laboratórios de pesquisa); auxiliar e dinamizar tanto a leitura quanto a produção de 

textos acadêmicos (resumos, resenhas, fichamentos, apresentação oral, etc); auxiliar 

na compreensão do conteúdo ministrado nas disciplinas obrigatórias; oferecer dicas de 

pesquisa e regras de formatação de textos acadêmicos, dentre outras atividades. 

b) Tutoria para os concluintes: a partir de encontros semanais, deverá apoiar os 

estudantes em fase de elaboração da monografia, nas suas diferentes necessidades: 

levantamento bibliográfico, desenho da pesquisa, formatação, etc. 

4.4. Critérios de seleção: 

A seleção será composta pela prova de conteúdo, constituída pelo Plano de Trabalho a 

ser anexado no formulário de inscrição, e pela entrevista. Cada candidato receberá 

uma nota para o plano de trabalho e para a entrevista. 

No plano de trabalho o(a) candidato(a) será avaliado(a) pela adequação das propostas 

de atividades levando-se em conta o público a que se destinam, ou seja, estudantes de 

graduação do curso de Sociologia, ingressantes e concluintes.  

Na entrevista o(a) candidato(a) deverá apresentar oralmente o plano de trabalho das 

suas atividades como tutor e responder às perguntas da banca.  

Na entrevista, o(a) candidato(a) será avaliado(a) em sua possibilidade de 

comprometimento com o trabalho; em sua capacidade e/ou experiência docente e na 

qualidade e adequação do seu plano de trabalho. 

4.4.1. O resultado final será a média aritmética simples da soma das notas da prova de 

conteúdo e da entrevista. 



4.4.2. A classificação do(a)s aprovado(a)s nas vagas estabelecidas no Edital deverá 

ocorrer obrigatoriamente em ordem decrescente das notas médias finais. 

4.6. Nota mínima para aprovação: 7,0 (SETE) 

4.7. Critérios de desempate:  

4.7.1: Em caso de empate, o(a) candidato(a) que não estiver recebendo bolsa na pós-

graduação terá um décimo acrescentado à nota final. 

4.7.2: Caso o empate persista, o número de semestres cursados pelo(a) candidato(a) 

na pós-graduação será transformado em décimo a ser acrescentados à nota final. 

4.8. Instâncias de recurso: 

4.8.1 – Em primeira instância, eventual recurso ao resultado desta seleção deverá ser 

interposto à Coordenação do Curso de Graduação em Sociologia da UFF, nos dias 

13/04,14/04 ou no dia  18/04, através do e-mail gsc.egh@id.uff.br; 

4.8.2 – Havendo discordância do resultado deste recurso, o(a) candidato(a) terá o 
prazo de 72h, após a divulgação do resultado do recurso em 19/04, para enviar um 
pedido de recurso à Divisão de Monitoria da PROGRAD, através do e-mail 
dmo.prograd@id.uff.br, este órgão deliberará em segunda instância pelo resultado 
final.  
 
5. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO  
 

O(a)s candidato(a)s classificado(a)s deverão encaminhar para o e-mail da coordenação 

do curso de Sociologia (gsc.egh@id.uff.br) a documentação solicitada e o termo de 

compromisso assinado após o dia 28 de abril de 2022. Será considerado desistente o(a) 

candidato(a) que não comparecer no prazo de 1 (uma) semana após divulgação do 

resultado do processo seletivo. 

.  

 

Niterói, 1 de abril de 2022. 

Lucas Correia Carvalho 
 

Coordenação do Curso de Graduação em Sociologia 
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