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Processo de Seleção para Bolsista  

 

1-Identificação:  

1.1 Disciplinas vinculadas: Imunobiologia B1 (Curso: Medicina), Imunobiologia II (Curso: 
Farmácia), Imunologia V1 e V2 (Curso: Medicina Veterinária), Imunologia I – B1 (Curso: Biologia), 
Imunologia III (Curso: Odontologia), Imunologia V (Curso: Biomedicina), Imunologia VI (Curso: 
Nutrição) e Imunologia VII (Curso: Enfermagem).  

1.2 Professor (a) Orientador (a): Ana Carolina dos Santos Monteiro 

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 até as 23h e 59min.  

2.2 Inscrições através do e-mail: anacarolinadossantosmonteiro@id.uff.br com todos os 
documentos necessários listado abaixo no item 5 do presente edital. 

2.3 Pré-requisitos:  

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação de Medicina, Farmácia, 
Odontologia, Medicina Veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Nutrição, Biologia;  

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 Imunobiologia B1 (se for aluno 
do Curso de  Medicina), Imunobiologia II (se for aluno do Curso de Farmácia), Imunologia 
V1 e V2 (se for aluno do Curso de Medicina Veterinária), Imunologia I – B1 (se for aluno 
do Curso de Biologia), Imunologia III (se for aluno do Curso de  Odontologia), Imunologia 
V (se for aluno do Curso de Biomedicina), Imunologia VI (se for aluno do Curso de 
Nutrição) e Imunologia VII (se for aluno do Curso de  Enfermagem). 

 

mailto:anacarolinadossantosmonteiro@id.uff.br
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3- Dos objetivos: 

3.1 O Projeto de Ensino em questão, intitulado “O Estudo da Imunologia em Tempos de Crise”, 

surge no sentido de refletir sobre os impactos pedagógicos decorrentes da Covid-19, uma vez 
que vivenciamos o trânsito de um ensino tradicional no âmbito da Graduação, — com aulas em 
sua totalidade presenciais, expositivas e síncronas, para uma educação digital em rede não-
presencial composta por uma estrutura diferenciada. Busca oferecer alternativas pedagógicas e 
viabilizar soluções inovadoras para que o ensino remoto das Disciplinas de Imunologia Básica, 
oferecidas pelo GIM para os Cursos de Graduação, garanta a aprendizagem adequada dos 
conteúdos ministrados pelos docentes em colaboração com discentes interessados na Iniciação 
à Docência de nível superior. Todas as aulas síncronas e expositivas, transmitidas por 
videoconferência pelas plataformas Google Meet ou Zoom, contarão com instrumentos 
pedagógicos, como a apresentação de roteiros dirigidos com questões relacionadas a aula e/ou 
estudos de casos. Os alunos terão ambientes virtuais de aprendizagem extras para discutirem 
os roteiros dirigidos de forma crítica e construtiva, em fóruns abertos com docentes-curadores, 
que sintetizarão os assuntos e discentes-mediadores, que presidirão os encontros. Grupos do 
WhatsApp serão organizados para a conversação informal, coordenação das turmas e 
informações sobre os materiais disponibilizados em plataformas virtuais como Google Drop ou 
Dropbox. Os alunos também poderão conectar-se a qualquer tempo com os responsáveis pelas 
disciplinas de forma assíncrona. O método de avaliação será realizado sob uma perspectiva 
formativa contínua, onde os alunos auto avaliam-se e avaliam a disciplina e tomam consciência 
sobre o processo de aprendizagem em curso, isto é, definem o que já aprenderam e o que ainda 
precisam aprender.  

 

4. Atribuições do discente bolsista no projeto:  

4.1 Participar de todas as atividades programadas pelo professor coordenador;  

4.2 Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso.  

 

5- Documentos para a inscrição:  

a) Preencher a ficha de inscrição (Anexo I) 
b) Declaração de Regularidade de Matrícula – obtida por meio de acesso ao Sistema 

idUFF - https://app.uff.br/iduff/  
c) Declaração de ação afirmativa, quando for o caso, obtida por meio de acesso ao 

Sistema idUFF - https://app.uff.br/iduff/  
d) Carta de intenção contendo: nome do candidato, curso em que está vinculado, 

breve relato sobre seu interesse pela disciplina e domínio de tecnologias digitais.  
e) Histórico escolar atualizado; coeficiente de rendimento maior ou igual a 6,0 (seis); 
f) Currículo lattes atualizado e declaração assinada de que não possui outro benefício 

financeiro da UFF ou outro órgão público (Anexo II). 

https://app.uff.br/iduff/
https://app.uff.br/iduff/
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5.1 Todos os documentos deverão estar no formato pdf. Documentos fora deste formato serão 
desconsiderados e a inscrição do (a) estudante não será realizada.  

 

6- Das provas:  

6.1 Data: 28 de julho de 2020 

6.2 Local: através do Google meet (link a ser divulgado através do email do candidato)  

6.3 Horário: O horário de cada candidato será divulgado até o dia 27 de julho por e-mail com 
pelo menos 24h de antecedência. O candidato será automaticamente eliminado caso não 
compareça ao encontro via google meet no horário determinado.   

6.4 Instrumentos de Avaliação/ Pontuação atribuída:  

a) Carta de intenção/ 3 pontos 

b) Entrevista/ 3 pontos  

c) Histórico escolar/ 3 pontos 

d) Currículo Lattes/1 ponto 

 

7. Da classificação: 

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

b) Será computado peso de 1,20 para estudante ingressante na UFF por política de ação 
afirmativa étnica e social que obtiver nota igual ou maior que a mínima para aprovação 
(6,0). 

 

8- Critérios de desempate:  

a) Em caso de empate será considerada a maior nota nos critérios: entrevista, carta de 
intenção, currículo lattes e histórico escolar. 

b) 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.  

 

9- Resultado do processo seletivo: 

9.1 O resultado do processo seletivo será divulgado através do e-mail no dia 29 de julho e o 
candidato classificado deverá formalizar seu aceite ou desistência à vaga através de resposta a 
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esse e-mail 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).  

 

10. Recurso: 

10.1 Os recursos deverão ser enviados para anacarolinadossantosmonteiro@id.uff.br até as 14h 
do dia 30/07/2020.  

10.2 Os resultados dos recursos serão divulgados a partir das 18h do dia 30/07/2020. 

 

11. Do envio dos dados do discente selecionado:  

11.1 O discente selecionado deverá estar atento ao seu e-mail para realizar o preenchimento do 
formulário de bolsa. Os dados deverão estar no sistema até o dia 31/07/2020. 

 

12- Cronograma: 

Ações Período 

Realização das Inscrições 23/07/2020 – 26/07/2020 até às 23h59min 

Divulgação da data e horário da entrevista 
pelo Google Meet 

27/07/2020 com pelo menos 24h de 
antecedência 

Realização da Seleção 28/07/2020 a partir da 16h.  
Local: Google Meet 

Divulgação do Resultado 29/07/2020 pelo e-mail dos candidatos 

Apresentação de Recurso Até as 14h do dia 30/07/2020 
para o e-mail do coordenador 

Resultado do recurso A partir das 18h do dia 30/07/2020 

Envio dos dados do discente selecionado Um e-mail será enviado.  
Os dados deverão estar no sistema até o dia 

31/07/2020 

 

 

Niterói, 23 de julho de 2020 

 

Profa. Ana Carolina dos Santos Monteiro 

Siape 1571313 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Nome Completo: 

Matrícula: 

Data de nascimento: 

Curso: 

Período: 

Forma de ingresso na UFF: (   ) Ampla Concorrência (   ) Ações Afirmativas 

Telefone: 

E-mail: 

 

 

_________________________________________  

Assinatura   

 

Encaminhar a ficha de inscrição preenchida para o e-mail 
anacarolinadossantosmonteiro@id.uff.br acompanhada pela Carta de Intenção e os outros 

documentos exigidos no item 5 devidamente digitalizados. 
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    ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

 Declaro para os devidos fins que eu, ____________________________________________ 
___________________________________________________, matriculado sob o numero 
___________ não possuo nenhum vínculo empregatício com instituição pública ou privada e, 
também, não possuo outra fonte de rendimento.  

 

 

____________________, _______ de julho de 2020. 

 

 

Assinatura:  __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


