
         UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 
 

EDITAL Nº 04/2016 – PROGRAD/PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

O Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET – Programa de 

Educação Tutorial, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, abre inscrições 

para seleção de Tutor(a) do  PET CONEXÕES DE SABERES COMUNIDADE URBANA – 

DIREITO À CIDADE, DIVERSIDADE DE SABERES E LUTAS POPULARES. 

 

1. DAS VAGAS: 

1.1. Será ofertada 01 (uma) vaga para tutor(a) do PET CONEXÕES DE SABERES – GRUPO 

DIREITO À CIDADE, DIVERSIDADE DE SABERES E LUTAS POPULARES. 

 

2. DAS INCRIÇÕES: 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 31 de março a 08 de abril de 2016, 

através do e-mail programasufrn@hotmail.com, pelo envio da seguinte 

documentação: 

I) Apresentação do Projeto com a Proposta de Ação (PA) para o triênio 2016/2018 (em 

formato PDF), considerando as portarias MEC 976/2010 e MEC 343/2013, disponíveis 

no portal do MEC: http://portal.mec.gov.br/pet/legislacao; 

II) Uma cópia do Currículo Lattes do candidato (em formato PDF). 

 

3. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 

3.1. As propostas deverão ser elaboradas de forma a contemplar os seguintes aspectos 

gerais:  

3.1.1. Articulação da proposta com o Projeto Pedagógico Institucional.  

3.1.2. Atuação coletiva e ações conjuntas entre bolsistas de diferentes estágios de 

adiantamento das formações de graduação associadas a proposta. 
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3.1.3. Realização de atividades que permitam o desenvolvimento de uma visão ampla 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão na IES. 

3.1.4. Articulação entre diferentes temáticas voltadas às políticas institucionais de 

combate a evasão e a retenção, bem como a melhoria do processo de formação em 

nível de graduação. 

3.1.5. Ampla formação acadêmico-profissional.  

3.1.6. Interdisciplinaridade que favoreça uma formação acadêmica condizente com o 

estágio atual de desenvolvimento do conhecimento.  

3.1.7. Formação pedagógica dos bolsistas PET através da atuação coletiva e ações 

conjuntas entre tutor e bolsistas no processo de formação de outros estudantes de 

graduação da universidade.  

3.1.8. Utilização intensiva de tecnologias e metodologias de apoio a aprendizagem.  

 

3.2. As propostas do PET/Conexões de Saberes, além dos aspectos contidos no item 

3.1, também deverão contemplar:  

3.2.1. Formação acadêmica e política, visando à atuação qualificada dos estudantes de 

origem popular participantes do PET/Conexões de Saberes como pesquisadores e 

extensionistas, do ponto de vista social e técnico-científico, em diferentes espaços 

sociais, nas comunidades populares e na universidade.  

3.2.2. Interação comunidade universidade, promovendo a troca de experiências entre 

as comunidades populares e a universidade a partir da implementação de projetos de 

extensão-ensino-pesquisa.  

3.2.3. Oferta aos estudantes, a título de contrapartida da IES, de módulo acadêmico 

complementar, que deverá compreender redação ou português instrumental, língua 

estrangeira, metodologia científica e de outras matérias de acordo com necessidades 

específicas, além da previsão de apoio à participação em congressos, aquisição de 

materiais, softwares e outros, objetivando o sucesso acadêmico dos estudantes do 

Programa.  

3.2.4. Apresentação de projeto contendo:  

3.2.4.1. Descrição das atividades de formação acadêmica e sociopolítica dos 

estudantes de origem popular, contemplando as diretrizes do Programa.  



3.2.4.2. Descrição das atividades de extensão comunitária, apresentando 

caracterização das comunidades a serem beneficiadas pelo projeto, na perspectiva de 

valorizar as demandas e saberes das comunidades populares, integrá-las ao espaço das 

universidades e articular educação superior e educação básica.  

3.2.4.3. Descrição das atividades de grupos de estudo e pesquisa, observando as linhas 

de intervenção: valorização das ações afirmativas nas universidades; saberes, práticas 

e demandas das comunidades populares, e acesso e permanência dos estudantes de 

origem popular na universidade.  

3.2.4.4. Delineamento de metodologia de seleção dos estudantes de origem popular. A 

metodologia a ser proposta pela instituição deverá considerar obrigatoriamente os 

seguintes critérios: renda familiar; local de moradia familiar (áreas de remanescentes 

de quilombos, áreas indígenas, áreas de assentamentos e ribeirinhas, favelas, bairros 

periféricos ou territórios assemelhados); escolaridades dos pais; proveniência de 

escola publica e preferencialmente cursando até os 4 (quatro) primeiros semestres de 

graduação; e outros critérios complementares, de acordo com características locais.  

3.2.5. Descrição da infra-estrutura disponível para funcionamento do projeto. 

 

4. DOS REQUISITOS: 

4.1. Os candidatos devem atender os seguintes pré-requisitos: 

I) Pertencer ao quadro permanente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

sob contrato de regime de dedicação exclusiva; 

II) Ter título de Doutor; 

III) Não acumular outro tipo de bolsa; 

IV) Comprovar atividades de ensino em cursos de graduação por três anos (03) 

anteriores à solicitação; 

V) Comprovar atividades de pesquisa e extensão em cursos de graduação por três anos 

(03) anteriores à solicitação; 

VI) Compromisso de dedicar carga horária semanal mínima de oito horas (08) às 

atividades do grupo, sem prejuízo das atividades de aula na graduação e pós-

graduação; 

 



4.2. A comprovação das informações de natureza acadêmica será feita da seguinte 

forma:  

4.2.1. Atividades de Ensino: Serão aferidas a partir da atuação efetiva do candidato a 

tutor na docência em curso de graduação, além da atuação em atividades da 

graduação nos últimos três anos. As atividades de graduação incluem: orientação de 

iniciação científica ou de trabalhos de conclusão de curso; participação em comissões 

específicas da graduação e participação em conselhos acadêmicos. Essas atividades 

devem estar registradas na plataforma Lattes ou relacionadas e comprovadas em 

documentos próprios, os quais deverão ser anexados à inscrição das propostas.  

4.2.2. Atividades de Pesquisa: Serão aferidas a partir da produção científica, técnica, 

artística e cultural do candidato a tutor nos últimos três anos. Essas atividades devem 

estar registradas na plataforma Lattes.  

4.2.3. Atividades de Extensão: Serão aferidas a partir da atuação do candidato a tutor 

em projetos institucionais desenvolvidos no atendimento e formação e disseminação 

do conhecimento nas comunidades populares. Essas atividades devem estar 

registradas na plataforma Lattes ou relacionada e comprovada em documentos 

próprios e atualizados, os quais deverão ser anexados à inscrição das propostas. 

 

4.3. O candidato deverá ainda adequar-se a um perfil que inclua: 

I) Experiência na orientação acadêmica de alunos; 

II) Visão interdisciplinar que envolva a tríade universitária: pesquisa, ensino e 

extensão; 

III) Interesse em desenvolver atividades orientadas para permanência dos discentes e a 

melhoria dos cursos de graduação; 

IV) Competências profissionais para desenvolver atividades coordenadas entre 

docentes, discentes e técnico-administrativos; 

V) Identificação com os objetivos do Grupo PET CONEXÕES DE SABERES – DIREITO À 

CIDADE, DIVERSIDADE DE SABERES E LUTAS POPULARES. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO: 

5.1. A seleção do tutor será realizada a partir da análise do Projeto com Proposta de 

Ação apresentada por cada um dos candidatos, além do exame do respectivo Currículo 



Lattes atualizado (CL), pela comissão seletiva e referendada pelo Comitê Local de 

Acompanhamento e Avaliação. 

 

5.2. A comissão seletiva será formada pelos seguintes membros: Interlocutor do 

PET/UFRN; Tutor do PET; Representante do PET CONEXÕES DE SABERES; 

Representante dos discentes do PET. 

 

5.3. Cada avaliador atribuirá notas para o Projeto com Proposta de Ação. 

 

5.4. Em caso de haver empate, caberá ao Interlocutor do PET o desempate. 

 

6. DOS RESULTADOS: 

6.1. O relatório final, com a divulgação do candidato(a) selecionado(a), será divulgado 

até às 17h00 do dia 13 de abril de 2016, no site da Pró-Reitoria de Graduação 

(www.prograd.ufrn.br). 

 

6.2. O preenchimento e assinatura do Termo de Compromisso do(a) Tutor(a), bem 

como liberação da senha de acesso ao SIGPET será realizado pela Interlocução PET, 

com a presença do (a) tutor (a) selecionado, após a homologação do resultado da 

presente seleção pelo CLAA. 

 

7. DOS CASOS OMISOS: 

7.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação. 

 

Natal, 30 de março de 2016. 

 

 

ERIKA DOS REIS GUSMÃO ANDRADE  

Interlocutora PET/UFRN 

 

IRIS MARIA DE OLIVEIRA  

Tutora PET COMUNIDADE URBANA 

http://www.prograd.ufrn.br/


 

KARINA RIBEIRO 

Tutora PET ÁGUA VIVA 

 

GILMARA CATARINE DANTAS COSTA  

Representante dos estudantes PET 


