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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE APOIO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DIVISÃO DE MONITORIA 

EDITAL 

Edital de seleção para o Programa de Tutoria 2022 – Graduação em Ciências 

Sociais/Campos dos Goytacazes (CGS/ESR).  

1. DA IDENTIFICAÇÃO  

1.1 – Unidade: Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR) 

1.2 - Coordenação de Curso: Ciências Sociais/Bacharelado e Licenciatura (CGS) 

1.3 - Título do Projeto: Programa de Tutoria para o curso de Graduação em Ciências 

Sociais da UFF/Campos dos Goytacazes. 

1.4. Processo seletivo para a escolha de bolsistas de tutoria 

1.5. Nº de vagas oferecidas: 1 

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

1.7. Carga horária exigida: 8h por semana. 

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

31/12/2022. 

2. DAS INSCRIÇÕES. 

2.1. Período: 04/04 a 10/04 de 2022  

2.1.1. Para se inscrever o(a) candidato(a) deverá enviar e-mail para 

tutoriacsuffcampos@gmail.com , informando: Nome completo; número de matrícula; 

documentos solicitados no item 3 do Edital.  

2.1.2. O(a) candidato(a) deverá considerar sua inscrição realizada somente após receber 

por e-mail a resposta com a confirmação de sua inscrição. 

mailto:tutoriacsuffcampos@gmail.com


2 
 

2.2. Pré-requisitos fixados pelo Projeto de Tutoria: O(a) candidato(a) ao provimento de 

vaga de Tutoria deverá obrigatoriamente: 

2.2.1. Ser aluno(a) regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas (PPGDAP). 

2.2.2. Ter ingressado no Programa de Pós-Graduação nos anos letivos de 2020 ou 2021. 

2.2.3. Ter formação em Graduação (Bacharelado ou Licenciatura) em Ciências Sociais, 

História ou Administração Pública. 

3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO PARA A EFETIVAÇÃO DA 

INSCRIÇÃO 

3.1. Enviar currículo Lattes atualizado (de preferência no formato PDF) para o e-mail: 

tutoriacsuffcampos@gmail.com    

4. DA SELEÇÃO. 

4.1. Data e Horário: O link e o horário das entrevistas para o processo seletivo serão 

divulgados por e-mail até o dia 11 de abril. 

4.2- Local de realização: As entrevistas serão realizadas remotamente, via Google meet, 

em formato síncrono. O link e o horário da entrevista de cada candidato(a) serão 

divulgados por e-mail até o dia 11 de abril. 

4.3- Ementa relativa ao Projeto objeto do concurso: 

– Apresentação dos tutores para os discentes, monitores e docentes das turmas do 

primeiro período. Conhecer o perfil dos ingressantes e seus interesses acadêmicos. 

Elaboração do plano de tutoria. Reunião com as Coordenações. Participar do Encontro de 

Tutoria. 

– Organização de agenda para encontros extraclasse com os discentes e monitores. 

Elaboração e aplicação de conteúdos didáticos para serem trabalhados de forma 

presencial e remota (síncrona e assíncrona) ao longo do primeiro e do segundo semestre 

letivo de 2022 (atividade realizada em conjunto com os docentes e monitores de cada 

disciplina). Realização de atividades que possam contribuir para apresentar a vida 

universitária aos ingressantes.  
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– Auxiliar os discentes e os monitores com dificuldades provenientes da realização das 

avaliações finais. 

- Participar do Fórum de Tutoria.  

- Avaliação de desempenho dos tutores. 

4.4. Critérios de seleção: 

4.4.1. Entrevistas. O(a) candidato(a) será avaliado(a) sobre sua disponibilidade e 

comprometimento com o trabalho. Contando com a leitura prévia do Projeto de Tutoria e 

da ementa contida no item 4.3 deste Edital, o(a) candidato(a) deverá apresentar na 

entrevista sugestões referentes ao planejamento das atividades do Programa. 

4.5. Bibliografia indicada. Projeto Tutoria 2022- Coordenações curso de Ciências Sociais 

UFF-Campos (Bacharelado e Licenciatura). O projeto será enviado após a confirmação 

da inscrição.  

4.6. Nota mínima para aprovação: 7,00 (sete). 

4.7. Critérios de desempate. Em caso de empate, o(a) candidato(a) que não estiver 

recebendo bolsa e/ou que não tiver nenhum vínculo empregatício terá um décimo 

acrescentado na nota final. Caso seja necessário utilizar o critério de desempate, caberá a 

Coordenação do curso de Pós-Graduação confirmar a validade das informações.  

4.8. Instâncias de recurso. O(a) candidato(a) que desejar entrar com recurso, deverá enviar 

e-mail para tutoriacsuffcampos@gmail.com 72 (setenta e duas) horas após a divulgação 

do resultado do processo seletivo. 

5. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO. 

O(a) candidato(a) classificado(a) deverá comparecer à Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas (PPGDAP) 

para a assinatura do Termo de Compromisso. Será considerado(a) desistente o(a) 

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

resultado do processo seletivo. 

Campos dos Goytacazes, 03 de abril de 2022. 

_______________________________________________ 

Coordenador de Curso 
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