UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CURSO DE MEDICINA
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL- PET

EDITAL DE SELEÇÃO DE TUTOR – 2016

De acordo com as Portarias do Ministério da Educação (MEC) número 976/2010 e número
343/2013, o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) dos Grupos PET da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, abre inscrições para seleção de Tutor do Grupo
PET- MEDICINA da UFRN.
As condições gerais são as seguintes:
A)

Inscrição dos candidatos
1. Período: De 03 a 10 de junho de 2016, na Coordenação do Curso de Medicina, das 8:00 às
11:00 h e das 14:00 às 17:00 h.
2. Documentos no ato da inscrição: Uma proposta de ação para o PET (sugerido uma página)
e currículo Lattes.
3. Requisitos: Os candidatos devem possuir os seguintes pré-requisitos:
1. Pertencer ao quadro docente permanente da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, ser médico e professor do curso de medicina do Centro de Ciências da Saúde,
sob contrato de regime de tempo integral ou dedicação exclusiva;
2. Ter título de doutor;
3. Não acumular qualquer outro tipo de bolsa;
4. Atuação efetiva em cursos e atividades da graduação nos três anos anteriores à
solicitação de ingresso;
5. Atuação efetiva em atividades de pesquisa e extensão nos três anos anteriores à
solicitação de ingresso;

6. Comprometer-se a dedicar carga horária semanal mínima de oito (08) horas às
atividades do grupo, sem prejuízo das atividades de aula na graduação;
7. Adequar-se a um perfil que inclua:
a. Vida acadêmica destacada, com experiência na orientação de alunos em
diversos níveis;
b. Visão interdisciplinar e experiência em atividades que envolvam a tríade
universitária: pesquisa, ensino e extensão;
c. Visão ampla do curso de graduação;
d. Desenvolvimento de atividades ligadas à melhoria da qualidade de ensino do
curso;
e. Bom relacionamento com os corpos docente e discente;
f. Identificação com a filosofia e os objetivos do PET;
B) Processo de Seleção
A eleição do novo Tutor, entre os candidatos inscritos e habilitados, será procedida
em reunião do Colegiado do curso de Medicina da UFRN, no dia 13 de junho de 2016, às 11
horas, no mini-auditório do 3º sub-solo do HUOL, sendo a Comissão de Seleção formada por
todos os membros do Colegiado do curso de Medicina e um representante dos atuais
bolsistas do PET-Medicina. Antes da votação cada Professor (candidato) terá 10 minutos
para defender suas propostas. A ata da eleição com o nome do novo Tutor eleito será então
enviada, o mais breve possível, para homologação do Comitê Local de Acompanhamento e
Avaliação, junto à PROGRAD. O novo Tutor iniciará suas atividades em 01/07/2016.

Em Natal, 01 de junho de 2016.

Profa. Erika dos Reis Gusmão Andrade
Presidente do CLAA dos Grupos PET da UFRN

