
                                                                                                                              

 

SELEÇÃO DE TUTORES 2020 

Estão abertas as inscrições para a seleção de Tutores Presenciais que participarão do projeto intitulado 

“Projeto Interdisciplinar de Melhoria do Ensino de Disciplinas Básicas dos Cursos de Ciências 

Agrárias, Agroecologia, Administração e Agroindústria do Centro de Ciências Humanas Sociais e 

Agrárias – CCHSA”, sob a Coordenação da profª. Catarina de Medeiros Bandeira.  A seleção será feita 

por componente curricular, devendo o candidato optar pela inscrição em apenas UM dos seguintes 

componentes: 

Disciplina/Componente Curricular     Professor Colaborador  N° de Tutores N° de voluntários 

Química Geral e Analítica Max Rocha Quirino 2 2 

Química Orgânica Gilssandro Alves da Costa 1 2 

Bioquímica  Anabelle Camarotti Batista 1 2 

Genética Anabelle Camarotti Batista 1 2 

Bioquímica Carlos Roberto Marinho  1 2 

Biologia Geral Catarina de M. Bandeira 2 2 

Biologia Geral  Isabelle da Costa Wanderley Alencar 1 2 

Fundamentos em Ecologia Catarina de M. Bandeira 2 2 

Elementos da Matemática Chateaubriand Pinto Bandeira 1 2 

Matemática Luís Felipe de Araújo  1 2 

Redação Técnica  Cícero Gabriel dos Santos 1 2 

Total de vagas:  14 28 
 

1. Sobre as inscrições: 

Devido às atuais restrições quanto às atividades presenciais no âmbito da UFPB, as inscrições estarão 

sendo realizadas UNICAMENTE pelo envio da Ficha de Inscrição (ANEXO 1) para o e-mail do 

professor responsável pela disciplina (Tabela 1), entre os dias 26 e 29/03. Os professores terão entre os 

dias 30 e 31 para realizarem a seleção e encaminharem a essa coordenação o resultado da seleção. A 

seleção do bolsista ficará a critério do professor da disciplina escolhida*. O resultado final da seleção 

será publicado no dia 01/04.  

*OBS: O aluno deve entrar em contato com o professor da disciplina para maiores informações sobre dia e horário da 

seleção. 

Tabela 1. Relação de e-mails dos professores para contato sobre o processo seletivo. 

Professor: e-mail: 

 Max Rocha Quirino maxrochaq@gmail.com 
Gilssandro Alves da Costa gilsandrocosta@gmail.com 

Isabelle da Costa Wanderley Alencar isawci@yahoo.com.br 

Anabelle Camarotti Batista bellecamarotti@gmail.com 

Carlos Roberto Marinho crmfilho@bol.com.br 

Catarina de M. Bandeira catmbio@hotmail.com 

Chateaubriand Pinto Bandeira medeirosbandeira@uol.com.br 

Luís Felipe de Araújo  lfaraujo1@gmail.com 

Cícero Gabriel dos Santos cicerogabriel@bol.com.br 
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2. Sobre as exigências: 

O estudante selecionado como tutor receberá oito bolsas, equivalente à de Monitoria (R$ 400,00). Será 

selecionado pelo coordenador do projeto em conjunto com o professor colaborador, responsável pela 

disciplina, obedecendo aos seguintes critérios: 

➢ Não receber outra bolsa institucional e não estar vinculado a outro projeto; 

➢ Ser regularmente matriculado no curso objeto da tutoria e ter sido aprovado no componente curricular 

para o qual se candidata a tutor; 

➢ Ter indiscutivelmente, disponibilidade de doze horas semanais de dedicação para o trabalho no projeto. 

3. Sobre os critérios de avaliação: 

Segundo regras do Edital PRG N° 05/2020, o professor responsável pelo projeto aprovado realizará 

seleção, constando essa de três partes:  

1) Análise do currículo do estudante candidato, verificando-se se o mesmo preenche todos os requisitos 

previstos nesse edital. A média obtida na disciplina ou área de atuação deve-se ser usada como critério de 

desempate. Em caso de continuar-se em empate, deve-se empregar o CRE; 

2) Entrevista.  

 

A classificação final dos tutores selecionados será feita levando em consideração o peso dos seguintes 

componentes: 

1. Média final na disciplina preterida (peso 25%); 

2. Coeficiente de Rendimento Escolar (peso 25%); 

3. Entrevista (a critério do professor da disciplina) (peso 50%). 

 

4. Sobre as atribuições do tutor bolsista ou voluntário: 

a) Elaborar e ministrar aulas de reforço sobre os conteúdos ministrados pelo professor da disciplina, 

utilizando metodologias de ensino alternativas; 

b) Elaborar Exercícios de Revisão dos conteúdos e esclarecer dúvidas dos alunos; 

c) Orientar os alunos na elaboração de uma agenda de estudos; 

d) Participar de reuniões periódicas com os professores da disciplina e com a Coordenação geral do 

projeto; 

e) Participar dos eventos acadêmicos programados pela Coordenação do PROTUT/PRG; 

f) Apresentar trabalhos completos ou resumos, disponibilizando para a comunidade acadêmica os 

resultados dos projetos no ENID 2019, promovido pela PRG/UFPB; 

g) Apresentar à Coordenação do PROTUT o Relatório Final das atividades desenvolvidas pelo 

PROJETO, destacando os resultados alcançados e sua contribuição para a melhoria do ensino de 

graduação, em data determinada no calendário PROTUT 2020. 

5. Sobre o desligamento do tutor: 

O tutor será desligado de suas funções:  

➢ Por indisciplina;  

➢ Por ausência a 12 (doze) horas mensais de trabalho, sem motivo justo, à critério da Coordenação do 

ProTut;  

➢ Por não cumprir qualquer uma das condições estabelecidas no regulamento do programa, no edital de 

seleção e/ou no contrato. 



➢ O Tutor que não cumprir com suas atribuições ou que faltar aos encontros de capacitação, poderá ser 

substituído a qualquer momento do projeto, independentemente da assinatura de contrato de oito 

meses, assim como preconiza artigo específico sobre o tema, previsto na RESOLUÇÃO N° 49/2014 

do CONSEPE. 

Bananeiras, 20/03/2020.                                                     

 
Catarina de Medeiros Bandeira, Coordenação Geral de Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 



 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  

ANEXO II PROTUT 2020  

FICHA DE INSCRICÃO DO BOLSISTA E/OU VOLUNTÁRIO 

 

NOME ESTUDANTE:  

VÍNCULO:     BOLSISTA: _____ VOLUNTÁRIO: ________  

MATRÍCULA:     CURSO:    CENTRO: 

TÍTULO DO PROJETO:  

 

COORDENADOR DO PROJETO:  

E-MAIL/FONE DO COORDENADOR:  

 

DADOS PESSOAIS DO ESTUDANTE: 

 

CPF :      RG:    ÓRGÃO EXPEDIDOR  

BANCO:    AGÊNCIA:   CONTA CORRENTE:  

TELEFONE RESIDENCIAL:      CELULAR:   

OUTRO TELEFONE PARA CONTATO:    E-MAIL:  

Local e data:  

 

 


