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1. DA IDENTIFICAÇÃO: 

1.1 – Unidade – Faculdade de Medicina   

1.2 - Coordenação de Curso – Curso de Graduação em Medicina 

1.3 - Título do Projeto – “Ações integradas para a promoção do acolhimento e do 

pertencimento do graduando em medicina ao curso no cenário pós-pandêmico”  

1.4 - Processo seletivo para a escolha de tutores dentre os alunos dos Programas de Pós-graduação 

em Ciências Cardiovasculares (1 vaga) e em Microbiologia e Parasitologia Aplicadas (1 vaga) 

da Universidade Federal Fluminense 

1.5 - Número de vagas oferecidas – 02 vagas (2 bolsistas) 

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 31/12/2023 

 

2. DAS INSCRIÇÕES. 

2.1 - Período: de 29/03 a 04 DE ABRIL DE 2023 

2.2 - Pré-requisitos fixados pelo Projeto de Tutoria:  

- Ser aluno regularmente matriculado no Programa de Pós-graduação em Ciências 

Cardiovasculares - PPGCCV/UFF ou no Programa de Pós-graduação em Microbiologia 

e Parasitologia Aplicadas - PPGMPA/UFF e ativo no ano corrente com defesa 

posterior a 31 de dezembro de 2023. 

- Ter disponibilidade de 8 horas semanais para o desenvolvimento do Projeto de 

Tutoria, participando de todos os eventos previstos pela PROGRAD. 

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

https://forms.gle/y9zx6L3NUGFMYMUH6. Em caso de dúvida ou dificuldade, entre em contato 

https://forms.gle/y9zx6L3NUGFMYMUH6


com o e-mail da Coordenação de Curso da Medicina: coordenacao.mgm.cmm@id.uff.br, 

inserindo no assunto “Inscrição Tutoria 2023”. 

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

formulário on-line, preferencialmente em pdf: 1) Comprovante atualizado de matrícula 

regular e ativa (Mestrando ou Doutorando) em um dos Programas de Pós-graduação listados 

no item 2.2.; 2) Curriculum Lattes atualizado, modelo simplificado; 3) Comprovantes das 

atividades relatadas no currículo; 4) Resumo expandido de projeto de tutoria conforme item 

3.3. 

2.4.1. A falta de qualquer um dos documentos elencados para a inscrição levará ao seu 

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

receber por e-mail a confirmação de sua inscrição. 

 

3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO PARA A EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

3.1. Preenchimento do formulário on-line informado no item 2.3. 

3.2. Curriculum Lattes atualizado (formato simplificado). 

3.3. Projeto de Tutoria na forma de Resumo Expandido de até 2 páginas, definindo as seções 

(Título, Justificativa, Objetivos, Métodos e Resultados esperados) com formatação tamanho 

de página A4, com margens superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm. Fonte Times 

New Roman, corpo 11, justificado com título centralizado em caixa alta. Espaçamento 

simples. 

3.4. 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 informado no item 2.3 e somente serão aceitos nessa condição (não serão aceitos por 

e-mail ou outra modalidade de envio). 

4. DA SELEÇÃO. 

4.1 - A seleção será composta de uma única etapa de caráter eliminatório e classificatório, composta 

pela avaliação de currículo, apresentação de projeto e entrevista. O candidato terá 10 minutos para 

a apresentação do seu projeto, que deverá seguir a organização do resumo expandido encaminhado 

por ocasião da inscrição. Na sequência da exposição, a banca prosseguirá com uma entrevista de 

cerca de 10 minutos de duração. 

4.2 - A média mínima para aprovação a ser calculada a partir das notas de currículo (peso 1), 

apresentação de projeto (peso 2) e entrevista (peso 2) será 7,0 (sete). Havendo candidatos com a 

mesma média final, far-se-á o desempate levando-se em consideração, sucessivamente, os seguintes 

critérios: 4.2.1. Melhor nota na entrevista; 4.2.2. Melhor nota na apresentação de projeto; 4.2.3. 

Melhor nota de currículo. 



4.3 - A avaliação do currículo abrangerá 3 pilares principais: 1)  toda e qualquer experiência - prévia 

ou atual - correlacionada ao plano de trabalho previsto para um tutor, segundo o proposto pelo 

programa de tutoria, - 5 pontos; 2) participação em programas de monitoria ou experiência 

docente - 3 pontos; 3) experiência em atividade de pesquisa - 2 pontos. 

4.4 - O aproveitamento das vagas dentre os candidatos aprovados obedecerá à ordem decrescente 

da média final, sendo que os candidatos com melhor classificação geral receberão as duas bolsas.  

4.2 - As apresentações de projeto seguidas de entrevistas ocorrerão no dia 05 de abril de 2023, em 

ambiente virtual, a partir das 13h. Mais detalhes serão disponibilizados aos candidatos mediante o 

deferimento da inscrição.  

4.3 - A banca será composta por 3 membros titulares abrangendo um docente do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Cardiovasculares, um docente do Programa de Pós-Graduação em 

Microbiologia e Parasitologia Aplicadas e um representante da Coordenação do Curso de Graduação 

em Medicina. A suplência se dará também por um representante de cada Programa de Pós-

Graduação, bem como da coordenação de curso.   

4.4 - Alunos com bolsa de pós-graduação ou que desenvolvam outro tipo de atividade 

remunerada, com ou sem vínculo empregatício, poderão concorrer, porém serão alocados 

nas vagas disponíveis se, e somente se, as vagas não forem preenchidas por candidatos 

habilitados sem bolsa/atividade remunerada. 

4.5 - Todos os casos não contemplados no presente Edital serão resolvidos pela Banca pertinente, 

mediante solicitação de recurso que deverá ser encaminhado por email para o endereço do 

Programa de Pós-graduação em Microbiologia e Parasitologia Aplicadas (em até 24h da divulgação 

dos resultados, prevista para dia 05 de abril do ano corrente). 

5. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO. 

Os candidatos classificados deverão comparecer à Secretaria do curso de graduação em Medicina 

para a assinatura do Termo de Compromisso. Será considerado desistente o candidato que não 

comparecer no prazo de 1(uma) semana após divulgação do resultado do processo seletivo. 

Niterói, 28 de março de 2023. 

 

_______________________________________________ 

Coordenadora de Curso de Graduação em Medicina/Niterói 
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