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Edital Coordenação Ciências Biológicas Licenciatura – nº 01/2020 
 
 
A Coordenação do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Federal do 
Rio Grande - FURG, torna pública a abertura de edital para seleção de tutores para atuarem 
nas atividades vinculadas ao curso, para atendimento da oferta de disciplinas e atividades 
complementares no período emergencial, aprovado no Edital PROGRAD Nº 04/2020 – 
PDE/TUTORIA. 
 
 
1. DA NATUREZA DA TUTORIA 
Para os fins do presente Edital entende-se por Tutoria as atividades de apoio ao ensino e a 
organização da retomada de estudos no período emergencial desempenhada por estudantes 
de graduação, sob a orientação da Coordenação, com o objetivo de contribuir com o processo 
de ensino-aprendizagem nas disciplinas oferecidas para o curso de Ciências Biológicas 
Licenciatura no período emergencial, bem como com a organização da retomada das 
atividades acadêmicas pela coordenação e NDE a fim de auxiliar discentes e docentes na 
criação de métodos didático-pedagógicos e na integração dos mesmos frente ao uso de 
tecnologias digitais.  
 
 
2. DOS OBJETIVOS DA TUTORIA 
2.1. Contribuir para a qualidade dos Cursos de Graduação através da inserção de 
graduandos em atividades e ações de ensino de modo a prevenir a evasão e o 
abandono do curso; 
2.2. Auxiliar na criação de métodos e instrumentos didático-pedagógicos online e 
Semipresenciais; 
2.3. Colaborar com a coordenação do curso na organização da retomada de estudos 
no período emergencial; 
2.4. Colaborar na integração entre estudantes e professores mediados pelas 
tecnologias; 
2.5. Auxiliar os estudantes no processo de aprendizagem no período emergencial. 
 
 
3. DA COTA DE BOLSAS 
1.1. O Curso de Ciências Biológicas Licenciatura contará com 02 (duas) cotas de bolsas; 
1.2. O valor da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais com a carga horária de 
12 (doze) horas semanais. A vigência da bolsa estará vinculada à duração do calendário 
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acadêmico emergencial da FURG. 

 
 

4. DOS CANDIDATOS 
 
 
Dos Requisitos 
1. Estar regularmente matriculado nos cursos de Ciências Biológicas Licenciatura ou Ciências 
Biológicas Bacharelado da FURG;  
2. Ter cumprido carga horária equivalente ao quarto semestre e/ou 50% do seu curso;  
3. Dispor de 12 horas semanais para o trabalho em tutoria;  
4. Ser titular de Conta Corrente;  
5. Ter CPF regularizado; 
6. Não possuir vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente do 
exercício de atividades de qualquer natureza, inclusive estágio remunerado, durante a 
vigência da bolsa;  
7. Não receber, concomitantemente, duas bolsas da FURG ou de outro órgão financiador, 
exceto benefícios durante a vigência da bolsa; 
8. Ter conhecimento em ferramentas de comunicação digital e moodle; 
9. Ter acesso à internet, computador pessoal e smartphone;  
10. Ter atuado como monitor ou monitor voluntário ou participado de projeto de ensino. 
 
 
Deveres 
1. Manter seu cadastro atualizado no sistema acadêmico; 
2. Exercer atividades compatíveis com sua programação acadêmica, respeitando a carga 
horária de 12 (doze) horas semanais; 
3. Cumprir satisfatoriamente a proposta de tutoria estabelecida, participando, sob orientação 
docente, em tarefas didáticas, como na preparação de aulas e trabalhos escolares e na 
orientação de alunos, facilitando a integração destes no Curso e na Universidade; 
4. Comunicar ao coordenador as justificativas de eventuais faltas e a desistência da bolsa; 
5. Apresentar relatório das atividades desenvolvidas ao coordenador responsável pela 
proposta; 
6. É vedado ao tutor substituir o professor e/ou coordenador em qualquer atividade 
acadêmica, bem como realizar qualquer atividade administrativa. 
 
 
Direitos 
1. Receber orientação coordenador responsável pela proposta de tutoria; 
2. Receber a remuneração correspondente ao valor da bolsa; 
3. Estar coberto por apólice coletiva de seguro; 
4. Receber certificado de participação como tutor; 
5. Desistir da bolsa, com a devida justificativa, informando à DIPED/PROGRAD por 
escrito, com cópia para a Unidade a qual a ação estiver vinculada, bem como ao 
coordenador responsável. 
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5. DAS INSCRIÇÕES 
1. As inscrições deverão ser realizadas pelo candidato no período de 21/08/2020 até às 
23h59min59s do dia 24/08/2020, através do email emartinazzo@furg.br (Assunto: Inscrição 
tutoria) anexando os seguintes documentos em PDF: 

• Comprovante de matricula 
• Histórico escolar 
• Comprovante de monitoria realizada e/ou participação em projeto de ensino 
• Construção de um infográfico utillizando aplicativos/recursos digitais com o tema: 

Ensino de biologia online.  
 
 
6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
A homologação das inscrições depende do envio de todos os documentos exigidos por 
parte do candidato. A relação dos candidatos homologados será publicada no endereço 
eletrônico  https://biologialicenciatura.furg.br/ no dia 25/08/2020. 
 
 
7. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS CANDIDATURAS  
A seleção do tutor se dará em fase única priorizando, nesta ordem:  
a) Disponibilidade de horário e carga-horária compatível;  
b) Experiência como monitor, monitor voluntário, participação em projeto de ensino;  
c) Coeficiente de rendimento do aluno; 
d) Análise do infográfico, levando em consideração: originalidade, linguagem e coerência 
 
 
8. DAS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DO TUTOR 
1. Cumprir as atribuições delegadas pela Coordenação do Curso, cujo plano de trabalho do 
tutor-bolsista prevê as seguintes atividades, considerando a carga-horária de 12h/semanais: 

• Reuniões periódicas com os coordenadores e/ou docentes dos cursos para 
planejamento e execução das ações; 

• Auxiliar os docentes na organização das tarefas didáticas envolvendo interfaces para 
o ensino remoto; 

• Elaborar, sob orientação docente, material pedagógico para aulas e encontros 
previstos nas propostas pedagógicas; 

• Auxiliar estudantes com dificuldade na execução de tarefas nas plataformas digitais; 
• Auxiliar no levantamento de dados sobre facilidades e dificuldades na utilização do 

AVA; 
• Contribuir com a integração entre estudantes, comunidade e universidade; 
• Elaborar materiais de divulgação das ações previstas nas propostas e projetos 

pedagógicos dos Cursos; 
• Promover a visibilidade e divulgação das ações em redes sociais e plataformas dos 

Cursos e Projetos. 
• Elaboração do relatório final das atividades do projeto. 

mailto:emartinazzo@furg.br
https://biologialicenciatura.furg.br/
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9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
1. O tutor poderá, a qualquer momento, ser desligado, caso não corresponda às 
necessidades do projeto a que estiver vinculado. 
2. A efetivação do pagamento da bolsa é de responsabilidade FURG. 
3. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação e NDE do curso de Ciências 
Biológicas Licenciatura. 

 

 

10. CRONOGRAMA 

 
Data Atividade 

21 de agosto Divulgação do edital 
21 a 24/08/2020 Período de inscrições 
25/08/2020 Divulgação das inscrições homologadas 
29/08/2020 Divulgação do resultado final 

 
As divulgações do edital, incrições homologadas e resultados serão pelo sítio eletrônico 
https://biologialicenciatura.furg.br/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Profa Emanuela Garbin Martinazzo Aumonde 
Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura 

https://biologialicenciatura.furg.br/

	EDITAL PARA SELEÇÃO DE TUTORES DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA DA GRADUAÇÃO PDE/TUTORIA DA FURG 2020 - CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA
	1. DA NATUREZA DA TUTORIA
	2. DOS OBJETIVOS DA TUTORIA
	3. DA COTA DE BOLSAS
	4. DOS CANDIDATOS
	Deveres
	Direitos
	5. DAS INSCRIÇÕES
	6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
	8. DAS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DO TUTOR
	9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
	10. CRONOGRAMA

