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Processo de Seleção para Bolsista  

 

1- Identificação: 
1.1.1 Disciplinas vinculadas: Embriologia IV (Curso de Nutrição), Embriologia VII 

(Curso de Enfermagem), Morfologia VI (Curso de Biomedicina) e Histologia e 

Embriologia (Curso de Fármácia) 

1.2   Professor(a) Orientador(a): Ana Luiza Bastos 

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 

2.2  Inscrições através do email anabastos@id.uff.br 

2.3 Pré-requisitos:  

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação de Biomedicina, 
Enfermagem, Farmácia ou Nutrição; 
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 de Embriologia IV (caso 

aluno de Nutrição), Embriologia VII ou Morfologia VIII (caso aluno de 

Enfermagem), Morfologia VI (caso aluno de Biomedicina) e Histologia e 

Embriologia (caso aluno de Farmácia). 

 

3- Atribuições do discente bolsista no projeto: 
3.1       Participar de todas as atividades programadas pelo professor coordenador; 
3.2       Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso. 
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4- Documentos para a inscrição: 

a) Declaração de Regularidade de Matrícula – obtida por meio de acesso ao 
Sistema idUFF - https://app.uff.br/iduff/ 
b) Declaração de ação afirmativa, quando for o caso, obtida por meio de acesso 
ao Sistema idUFF - https://app.uff.br/iduff/ 
c) Carta de intenção contendo: nome do candidato, curso em que está 
vinculado, breve relato sobre seu interesse pela disciplina e domínio de 
tecnologias digitais. 

 
5- Das provas: 
5.1  Data: 28 de julho de 2020 
5.2  Local: através do Google meet (link a ser divulgado através do email do 
candidato) 
5.3  Horário: O horário de cada candidato será divulgado até o dia 27 de julho por 
email. 
5.4 Instrumentos de Avaliação/ Pontuação atribuída: 

a) Carta de intenção/ 5 pontos  
b) Entrevista/ 5 pontos 

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

 
6- Critérios de desempate: 

a) 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. 

b) Em caso de empate na nota final do processo seletivo entre estudantes que 
tenham ingressado em curso de graduação da UFF por política de ação 
afirmativa ou entre estudantes que tenham ingressado em curso de 
graduação da UFF por ampla concorrência, o critério de desempate será a 
nota obtida na entrevista. 
 
 

7- Resultado do processo seletivo: 
O resultado do processo seletivo será divulgado através de email no dia 29 de 
julho e o candidato classificado deverá formalizar seu aceite ou desistência à 
vaga através de resposta a esse email 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). 
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8- Cronograma  
 

AÇÕES DATA 

Inscrição dos candidatos 23/07 a 26/07 

Processo seletivo 28/07 

Divulgação do resultado 29/07 

Envio dos dados do discente selecionado 31/07 

 
 

 
 

Niterói, 23 de julho de 2020 
 
 
 

 
Profa. Ana Luiza Bastos  

Siape 1546952 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


