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 O PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere, 

 

RESOLVE 

 

 Art. 1° Designar os servidores abaixo nominados para, sob a presidência do primeiro, 

constituírem Grupo de Trabalho com as finalidades: 

 

1ª Minimizar inconformidades no envio das prestações de contas técnicas; 

2ª Implantar novo Fluxo de Submissão e Aditivos de TEDs. 

Tendo como resultados-chaves: 

1º Oferta de curso autoinstrucional sobre Prestações de Contas Físico-Acadêmicas; 

2º Novos Fluxos de Submissão e aditivo de TEDs Elaborados e Implantados. 

GILMAR DOS SANTOS LIMA, Administrador, matrícula nº 2834280. 

RODRIGO RANIERE XAVIER CABRAL, Administrador, matrícula nº 1967522. 

GUSTAVO BEZERRA DE OLIVEIRA LIRA, Tecnólogo em Gestão Pública, matrícula nº 

3160321. 

 

 Art. 2° Determinar o prazo de 01(um) ano a partir da publicação para a conclusão 

dos trabalhos do Grupo designado no art. 1°. 

 Art. 3° Publicar esta Portaria em Boletim de Serviço. 

 

(a) Josué Vitor De Medeiros Júnior - Pro-Reitor(A) 

 

 

Pro-Reitoria De Graduação – PROGRAD 

Portaria Nº 6 / 2022 - PROGRAD, de 18 de maio de 2022. 

 

A PRÓ-REITORA ADJUNTA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias 

e, 

CONSIDERANDO os requisitos estabelecidos pela Portaria MEC nº 976, de 27 de 

julho de 2010, com alterações da Portaria MEC nº 343, de 24 de abril de 2013, quanto à 

seleção de docentes para tutoria dos grupos do Programa de Educação Tutorial (PET); 

CONSIDERANDO que cabe a cada Instituição de Ensino Superior (IES) conduzir o 

processo de seleção de docentes tutores para seus respectivos grupos PET; 

CONSIDERANDO a necessidade de se instituir procedimento para a realização de 

seleção de tutor de grupo PET no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN); 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º No âmbito da UFRN, a seleção para tutor de grupo PET ocorrerá mediante processo 

regido por edital devidamente publicado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da 

instituição, sob a supervisão do Interlocutor PET. 

 

Art. 2º A abertura de seleção para substituição de tutor de grupo PET poderá decorrer de uma 

das seguintes situações: 

 

I - por decisão do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) considerando as 

disposições constantes na Portaria MEC nº 976/2010, observadas as alterações da Portaria 

MEC nº 343/2013 e o estabelecido nos demais dispositivos legais pertinentes ao Programa; 
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II - por desligamento voluntário do tutor. 

Parágrafo único: No caso do inciso II, o tutor deve protocolar sua intenção de desligamento 

junto à PROGRAD, de forma escrita e justificada, com a antecedência mínima de 3 (três) 

meses da data de desvinculação. 

  

DO EDITAL DE SELEÇÃO 

 

Art. 3º O Edital de Seleção para tutor de grupo PET deverá especificar os seguintes dados: 

 

I - número de vagas a serem preenchidas; 

II - período e procedimento para as inscrições; 

III - titulação acadêmica exigida; 

IV - relação dos documentos exigidos para a inscrição; 

V - procedimentos e critérios de seleção; 

VI - cronograma do processo seletivo; 

VII - indicação das portarias que regem os processos de seleção de tutor de grupo PET, 

disponíveis no site www.prograd.ufrn.br; 

VIII - período de validade da seleção, não ultrapassando o prazo máximo de 3 (três) anos. 

 

Art 4º A PROGRAD se responsabilizará por dar amplo conhecimento aos editais de seleção 

de tutor de grupo PET, por meio de divulgação em seu site institucional ou outros meios que 

forem pertinentes. 

 

Parágrafo único. O edital do processo de seleção de docentes para tutoria dos grupos PET 

deverá ser publicado oficialmente, com antecedência mínima de 8 (oito) dias corridos da 

abertura das inscrições. 

 

DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 5º A inscrição será feita pelo próprio candidato ou seu procurador, legalmente constituído 

com poderes específicos para este fim. 

  

Art. 6º A inscrição será realizada mediante a entrega da documentação solicitada em local 

indicado no edital de seleção, sendo possível a inscrição por meio eletrônico, a critério da 

Comissão Seletiva. 

  

Parágrafo Único. Em nenhuma hipótese a documentação poderá ser complementada 

posteriormente ao prazo de inscrições. 

 

Art. 7º Serão exigências mínimas para a inscrição a entrega dos seguintes documentos: 

 

I - ficha de inscrição de candidato devidamente preenchida e assinada (anexo II); 

II - diploma de doutorado, frente e verso, devidamente reconhecido e registrado no órgão 

competente; 

III - comprovação de que pertence ao quadro docente permanente da UFRN, sob contrato em 

regime de tempo integral e dedicação exclusiva, por pelo menos 3 (três) anos; 

IV - proposta de ação para o primeiro triênio; 

V - Currículo Lattes, com as devidas comprovações referentes aos últimos 3 (três) anos, 

incluindo o ano corrente, até a data de publicação do edital; 

VI - comprovação das atividades constantes no anexo IV. 

Parágrafo único. No caso de não existirem candidatos aptos com titulação de doutorado, a 

Comissão Seletiva poderá abrir novo processo seletivo e validar a inscrição de candidatos 

com titulação de mestrado, sem prejuízo das demais exigências. 

  

Art. 8º Após o encerramento do prazo de inscrição, a Comissão Seletiva deverá informar aos 

candidatos acerca do deferimento ou não das inscrições. 
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DA COMISSÃO SELETIVA 

 

Art. 9º A PROGRAD deverá designar, por meio de portaria publicada no Boletim de Serviço 

da UFRN, a Comissão Seletiva responsável pela condução do processo de seleção para tutor 

do grupo PET, a qual deverá ser composta por, no mínimo: 

 

I - 1 (um) docente, tutor ou membro do CLAA, indicado por este comitê; 

II - 1 (um) docente indicado pelo(s) colegiado(s) do(s) curso(s) de graduação vinculado(s) ao 

grupo PET objeto da seleção de tutor, sendo a indicação comprovada em ata de reunião ou 

certidão de aprovação devidamente assinados; 

III - 1 (um) representante discente vinculado ao grupo PET objeto da seleção de tutor, o qual 

deverá ser escolhido pela maioria simples dos discentes deste grupo, com indicação 

comprovada por declaração assinada pelos mesmos. 

 

§ 1º No caso dos grupos PET interdisciplinares, a indicação do membro docente, de que trata 

o inciso II, ficará exclusivamente à cargo do CLAA. 

§ 2º Para cada membro titular indicado deverá haver 1 (um) membro suplente, escolhido por 

procedimento análogo ao do membro titular. 

 

Art. 10. Um dos membros indicados pelo CLAA exercerá a presidência da Comissão Seletiva, 

sendo responsável por conduzir e garantir a lisura do processo seletivo, e atender às normas 

apresentadas na presente portaria. 

 

Art. 11. Não poderá participar da Comissão Seletiva: 

 

I - cônjuge, ex-cônjuge ou companheiro de algum candidato; 

II - parente de algum candidato consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral, até 

o terceiro grau; 

III - sócio de candidato em atividade profissional; 

IV - orientador, ex-orientador, coorientador, ex-coorientador, orientando ou ex-orientando em 

cursos de Pós-Graduação stricto sensu ou estágio pós-doutoral realizado pelo candidato; 

V - co-autor de publicação e/ou apresentação de trabalho científico com o candidato nos 

últimos 3 (três) anos; 

VI - pessoa que esteja litigando judicial ou administrativamente com candidato inscrito ou seu 

respectivo cônjuge ou companheiro. 

 

Parágrafo único. Após ter ciência dos candidatos cujas inscrições tenham sido deferidas, os 

integrantes da Comissão Seletiva deverão preencher uma declaração de sigilo, existência ou 

inexistência de impedimento, conforme modelo constante no anexo I. 

 

Art. 12. A Comissão Seletiva só poderá instalar-se e deliberar com a totalidade de seus 

membros. 

 

DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 

 

Art. 13. Após a inscrição dos candidatos, a seleção de tutor PET obedecerá às seguintes etapas: 

 

I - homologação das inscrições e convocação dos candidatos deferidos, informando data, hora 

e local de realização das etapas seguintes; 

II - análise de Proposta de Ação; 

III - análise de Comprovação Acadêmica; 

IV - entrevista; 

V - cálculo e divulgação da Nota Final dos candidatos; 

VI - aprovação do processo de seleção pelo CLAA/UFRN; 

VII - homologação do resultado pelo Ministério da Educação. 
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§ 1º Os resultados serão divulgados pela PROGRAD após a realização de cada uma das 

seguintes etapas: (a) homologação das inscrições; (b) análise de proposta de ação e 

comprovação acadêmica (c) entrevista, cálculo e divulgação da Nota Final dos candidatos. 

§ 2º As datas de divulgação dos resultados, previstos no parágrafo anterior, devem ser 

definidas no cronograma constante no edital do processo seletivo. 

 

Art. 14. As etapas indicadas nos incisos I e V do artigo 13 terão caráter eliminatório, e as 

etapas indicadas nos incisos II, III e IV do artigo 13 terão caráter classificatório. 

 

Parágrafo único. A ausência do candidato à etapa de entrevista na data, horário e local 

indicados o elimina imediatamente do processo seletivo. 

  

DA ANÁLISE DE PROPOSTA DE AÇÃO 

 

Art. 15. Os membros da Comissão Seletiva deverão, individualmente, atribuir nota para a 

Proposta de Ação de cada um dos candidatos, de acordo com os critérios listados no anexo III 

desta portaria. 

 

Art. 16. As Propostas de Ação deverão ser orientadas pelo princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, além de contemplar os critérios listados no anexo III desta 

portaria. 

 

Art. 17. A nota do candidato nesta etapa será correspondente à média aritmética simples das 

notas atribuídas por cada membro da Comissão Seletiva. 

  

DA ANÁLISE DE COMPROVAÇÃO ACADÊMICA 

  

Art. 18. Na etapa de análise de Comprovação Acadêmica, a Comissão Seletiva procederá à 

apreciação ou exame dos títulos indicados no Currículo Lattes e na produção acadêmica 

entregue pelo candidato no ato da inscrição, devidamente acompanhado dos respectivos 

documentos comprobatórios, conforme determina o inciso V e VI do artigo 7º. 

 

§ 1º Na análise de comprovação acadêmica, o candidato deverá ser avaliado sob as seguintes 

perspectivas: formação acadêmica, produção acadêmica, e experiência profissional e outros 

títulos, em conformidade com o estabelecido no anexo IV desta portaria. 

§ 2º A nota de cada candidato na etapa de análise de comprovação acadêmica será calculada 

coletivamente pela Comissão Seletiva, devendo a nota obtida em cada perspectiva ser 

informada na Tabela Resumo do anexo IV desta portaria. 

  

Art. 19. A Comissão Seletiva atribuirá nota 10 (dez) ao candidato que obtiver o maior número 

de pontos, atribuindo aos demais candidatos notas diretamente proporcionais ao currículo de 

maior pontuação. 

 

DA ENTREVISTA 

 

Art. 20. A entrevista será conduzida pelos membros da Comissão Seletiva e realizada 

individualmente com cada candidato, sendo registrada em áudio ou, preferencialmente, em 

vídeo. 

 

§ 1º A entrevista poderá ocorrer no formato presencial ou por meio de videoconferência. 

 

§ 2º A data, o horário e o local da entrevista serão previamente informados aos candidatos 

pela Comissão Seletiva conforme cronograma especificado no edital, respeitando-se um prazo 

mínimo de dois dias úteis de antecedência. 
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Art. 21. Cada avaliador deverá atribuir sua nota individual ao candidato, considerando os 

critérios definidos no anexo V desta portaria. 

  

Parágrafo único. A nota do candidato nesta etapa será correspondente à média aritmética 

simples das notas atribuídas por cada membro da Comissão Seletiva. 

 

DO CÁLCULO DA NOTA FINAL DOS CANDIDATOS 

 

Art. 22. Realizadas as etapas de análise de proposta de ação, análise de comprovação 

acadêmica e entrevista, o presidente da Comissão Seletiva convocará os seus membros para a 

compilação das notas de cada etapa, cálculo da Nota Final e definição da classificação dos 

candidatos. 

 

§ 1º A apuração da Nota Final será feita considerando o quadro demonstrativo do anexo VI e 

a média aritmética ponderada com os seguintes pesos: 

 

I - Análise de Proposta de Ação: peso 04 (quatro); 

II - Análise de Comprovação Acadêmica: peso 02 (dois); 

III - Entrevista: peso 04 (quatro). 

 

§ 2º As notas finais serão arredondadas para 02 (duas) casas decimais. 

§ 3º A Nota Final mínima para um candidato ser considerado apto a assumir a tutoria de um 

grupo PET será 7,0 (sete). 

  

Art. 23. Os casos de empate serão resolvidos obedecendo-se sucessivamente aos seguintes 

critérios de desempate: 

 

I - maior nota na Análise de Proposta de Ação; 

II - maior nota na Entrevista; 

III - maior nota na Análise de Comprovação Acadêmica; 

IV - maior tempo de vínculo na UFRN; 

V - maior idade. 

 

Art. 24. Em caso de discrepância maior que 5 (cinco) entre as notas dos avaliadores para 

determinado candidato, em qualquer uma das etapas que compõem o processo, será 

convocado um dos membros suplentes indicados pelo CLAA para realizar nova avaliação da 

etapa com nota discrepante. 

 

§ 1º Se o membro suplente indicado pelo CLAA estiver impedido o membro suplente docente 

será convocado para realizar nova avaliação.  

§ 2º Se o membro suplente docente estiver impedido o membro suplente discente será 

convocado para realizar nova avaliação. 

§ 3º Se a discrepância ocorrer na etapa de Entrevista, o avaliador suplente utilizará a gravação 

de áudio ou vídeo da referida etapa como base para a realização da nova avaliação. 

§ 4º A nota discrepante será substituída pela nota atribuída pelo avaliador suplente e será 

realizada a média aritmética simples dessas notas. 

  

DO RELATÓRIO FINAL E DA APROVAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO PELO 

CLAA/UFRN 

 

Art. 25. O presidente da Comissão Seletiva deverá enviar à Pró-Reitoria de Graduação o 

Relatório Final contendo informações relativas à homologação das inscrições, à análise de 

proposta de ação, à análise de comprovação acadêmica e à entrevista, incluindo o resultado 

final do processo seletivo. 
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§ 1º O Relatório Final poderá consistir em uma ata única ou em atas individuais, relativas a 

cada uma das etapas citadas no caput deste artigo. 

§ 2º O resultado final do processo seletivo deverá indicar os nomes dos candidatos, por ordem 

de classificação, e o quadro demonstrativo referido no artigo 22. 

 

Art. 26. O Interlocutor PET da UFRN convocará o CLAA para apreciar o Relatório Final da 

Comissão Seletiva. 

 

§ 1º Em caso de aprovação do Relatório Final pelo CLAA, o candidato selecionado para 

exercer as funções de tutor de grupo PET será convocado pela PROGRAD para assinatura de 

termo de compromisso do tutor e devidos encaminhamentos para formalizar o início de suas 

atividades. 

§ 2º Ao convocar o candidato, a PROGRAD definirá o prazo máximo que este terá para 

assinar o termo de compromisso do tutor. Caso esse prazo não seja respeitado, o candidato 

será eliminado e a PROGRAD procederá à convocação do candidato seguinte, obedecendo à 

ordem de classificação prevista no parágrafo 2º do artigo 25. 

§ 3º O Interlocutor PET da UFRN encaminhará o cadastro do candidato selecionado ao 

Ministério da Educação - MEC, propondo sua homologação. 

§ 4º A efetivação do candidato selecionado fica condicionada à análise e à homologação por 

parte do MEC. 

§ 5º Em caso de não aprovação do Relatório Final pelo CLAA, em decisão tomada por maioria 

simples de seus membros, este comitê poderá baixar o processo em diligência à Comissão 

Seletiva ou votar pela anulação da seleção. 

§ 6º Anulada a seleção, novo processo seletivo deverá ser iniciado. 

 

Art. 27. A aprovação do Relatório Final pelo CLAA deverá ocorrer somente após a conclusão 

de eventuais recursos interpostos no âmbito administrativo da UFRN. 

 

DOS RECURSOS 

 

Art. 28. O candidato poderá interpor recursos após a divulgação do resultado das seguintes 

etapas: (a) homologação das inscrições; (b) análise de proposta de ação e comprovação 

acadêmica; (c) entrevista; e (d) cálculo e divulgação da Nota Final dos candidatos. 

 

§ 1º O recurso deverá expor os fundamentos do pedido de reexame. 

§ 2º A Comissão Seletiva deverá encaminhar sua decisão justificada ao candidato e ao 

Interlocutor CLAA. 

§ 3º Em caso de indeferimento por parte da Comissão Seletiva, o Interlocutor deverá convocar 

o CLAA para que, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período mediante 

justificativa, emita sua decisão sobre o recurso. 

§ 4º As decisões relativas aos recursos interpostos deverão ser anexadas ao Relatório Final. 

 

Art. 29. Interposições de recursos à decisão emitida pelo CLAA deverão ser dirigidas à 

Comissão de Avaliação do PET/MEC, conforme estabelecido nas portarias do Ministério da 

Educação. 

 

Art. 30. O recurso não tem efeito suspensivo, podendo o candidato que o interpôs participar 

das etapas seletivas subsequentes, ficando o resultado do processo seletivo condicionado à 

decisão do CLAA sobre o recurso. 

 

§1º Caso haja recurso à Comissão de Avaliação do PET/MEC e esta deliberar contrária à 

decisão do CLAA, assumirá o tutor homologado pela Comissão de Avaliação do PET/MEC. 

§2º No ínterim entre a decisão homologada pelo CLAA e o trâmite de análise do recurso junto 

à Comissão de Avaliação do PET/MEC, assumirá o tutor homologado pelo CLAA. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 31. Os casos omissos serão analisados pelo CLAA. 

 

Art. 32. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 

006/2017-PROGRAD, de 10 de fevereiro de 2017, e demais disposições em contrário. 

  

(a)Elda Silva do Nascimento Melo - Pró-Reitora Adjunta de Graduação 

 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE SIGILO, EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

  

  

Eu, ________________________________________________, integrante da Comissão 

Seletiva de processo seletivo de tutor para o Grupo PET 

_________________________________________, designado(a) pela Portaria nº ______, 

publicada no Boletim de Serviço nº ____, de ____/____/______, 

declaro _____________________ (possuir/não possuir) impedimento para tal exercício, 

conforme o disposto no art. 11 desta portaria, sob pena de responsabilização nas esferas civil, 

penal e administrativa. 

  

Natal, ______ de ___________________ de _______________. 

  

__________________________________ 

Assinatura 

  

ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

PROCESSO SELETIVO DE TUTOR 

  

Nome:   

Matrícula/SIAPE:   CPF:   

RG:   
Órgão 

Expedidor: 
  

E-mail:   Telefone:   

Grupo PET:   

  

Declaro estar ciente sobre os dispositivos do Edital de Seleção de Tutor. 

Declaro que não irei acumular qualquer outro tipo de bolsa, em caso de aprovação. 

  



 

 

Boletim de Serviço - UFRN Nº 097  30.05.2022   Fls. 21 

 

________________________________________________________ 

Local/Data: 

_________________________________ 

Assinatura do Candidato 

  

ESPAÇO RESERVADO À COMISSÃO DE SELEÇÃO 

  

  

Documentos: [ ] Diploma de doutorado 

[ ] Comprovação docente UFRN (DE) - mínimo 3 anos 

[ ] Proposta de Ação Trienal 

[ ] Currículo Lattes e comprovação acadêmica. 

  

Parecer: [ ] Deferido [ ] Indeferido 

  

  

Local/Data  

__________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Homologação 

 

ANEXO III 

 FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE AÇÃO DO TUTOR 

  

- Avaliar se a proposta de ação contempla claramente os itens descritos. 

  

Candidato (a): 

Grupo PET: 

Item Pontuação 

I. Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de 

qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de 

natureza coletiva e interdisciplinar; 

  

II. Contribuir para a elevação da qualidade da formação 

acadêmica dos discentes de graduação; 
  

III. Estimular a formação de profissionais e docentes de 

elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
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IV. Formular novas estratégias de desenvolvimento e 

modernização do ensino superior no país; 
  

V. Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada 

pela cidadania e pela função social da educação superior; 
  

VI. Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação visando 

acessibilidade metodológica em uma perspectiva inclusiva; 
  

VII. Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como 

prática de formação de excelência na graduação; 
  

VIII. Contribuir com a política de diversidade na Instituição 

de Ensino Superior-IES, por meio de ações afirmativas em defesa da 

equidade socioeconômica, étnico-racial, de gênero e de 

diversidade sexual. 

  

Pontuação total:   

  

- Pontuação máxima de 10 pontos (1,25 é a pontuação máxima para cada item). 

 Observações: 

  

ANEXO IV 

 FICHA DE AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

  

Perspectiva: formação acadêmica 

 Considere apenas a pontuação correspondente à titulação mais alta. 

  

Tópico Pontuação por objeto Pontuação 

Mestrado 10 
  

Títulos de Livre-Docência* 20 
  

Doutorado 30 
  

Total: 
  

*O conceito de Livre-Docência está disciplinado na Lei nº 5.802/72 e regulamentado na 

Resolução nº 83/77-CONSEPE. 

Perspectiva: produção acadêmica 
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Somente deverão ser computados nesta perspectiva os objetos devidamente comprovados 

referentes aos últimos 3 (três) anos, incluindo o ano corrente, até a data de publicação do 

edital. 

  

Tópico Pontuação por objeto 

Pontuação 

máxima no 

tópico 

Pontuação 

obtida no 

tópico 

Artigo científico publicado em 

periódico especializado com corpo editorial 

e indexação internacional. 

50 pontos por artigo ---   

Artigo científico publicado em 

periódico especializado com corpo editorial 

e indexação nacional. 

30 pontos por artigo ---   

Artigo científico publicado em periódico 

especializado com corpo editorial e 

indexação regional/local. 

15 pontos por artigo ---   

Artigos publicados em 

revistas indexadas ou boletins 

técnicos indexados. 

8 pontos por artigo ---   

Trabalho completo publicado 

em anais de evento científico internacional. 

12 pontos por 

Trabalho 
---   

Trabalho completo publicado em anais de 

evento científico nacional. 

8 pontos por 

Trabalho 
---   

Trabalho completo publicado em anais de 

evento científico regional/local. 

6 pontos por 

Trabalho 
---   

Trabalho apresentado com resumo/resumo 

expandido publicado em anais 

de evento científico internacional. 

8 pontos por 

Trabalho 
---   

Trabalho apresentado com resumo/resumo 

expandido publicado em anais de evento 

científico nacional. 

6 pontos por 

Trabalho 
---   

Trabalho apresentado com resumo/resumo 

expandido publicado em anais de evento 

científico regional. 

4 pontos por 

Trabalho 
---   

Publicação de livro científico, 

didático/paradidático, cultural 
50 pontos por ---   
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ou técnico em editora com ISBN e 

Conselho Editorial. 

Livro 

Capítulo de livro científico, 

didático/paradidático, cultural ou técnico 

em editora com ISBN e Conselho Editorial. 

25 pontos por capítulo 50 pontos   

Edição ou organização de livro 

científico didático/paradidático, cultural ou 

técnico (na área de atividade acadêmica do 

docente) em editora com ISBN e 

Conselho Editorial. 

10 pontos por livro ---   

Tese de doutorado concluída por orientado 

na UFRN. 

15 pontos por 

Aluno 
---   

Dissertação de mestrado concluída por 

orientado na UFRN. 

10 pontos por 

Aluno 
---   

Trabalho de conclusão de curso concluído 

por orientado na Graduação, Residência, 

Especialização ou Aperfeiçoamento na 

UFRN. 

5 pontos por 

Aluno 
---   

Produto ou processo de desenvolvimento 

com patente. 

15 pontos por 

Patente 
30 pontos   

Produção de 

filmes, vídeos e audiovisuais educacionais 

ou de divulgação científica. 

15 pontos por 

Produção 
30 pontos   

Comendas, medalhas e honrarias 

acadêmicas ou profissionais. 

15 pontos por 

Unidade 
---   

Pontuação total:   

  

Perspectiva: experiência profissional e outros títulos 

  

Somente serão computados no item Experiência profissional e outros títulos os objetos 

devidamente comprovados referentes aos últimos 3 (três) anos, incluindo o ano corrente, até 

a data de publicação do edital. 

  

Tópico Pontuação por objeto Pontuação 
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obtida no tópico 

Docência em cursos de pós-graduação. 
28 pontos por semestre de 

ensino efetivo 
  

Docência em cursos de graduação. 
28 pontos por 

semestre de ensino efetivo 
  

Atuação como coordenador em projetos de 

ensino, pesquisa, extensão ou integrados, 

devidamente registrados no sistema 

acadêmico. 

- Válidos somente projetos com no mínimo 10 

(dez) meses de duração. 

  

24 pontos por projeto 
  

Participação em projetos de ensino, 

pesquisa, extensão ou integrados, 

devidamente registrados no sistema 

acadêmico. 

- Válidos somente projetos com no mínimo 10 

(dez) meses de duração. 

12 pontos por projeto   

Cargo de direção, chefia ou coordenação na 

UFRN. 
10 pontos por semestre   

Cargo de vice-direção, vice-chefia ou vice-

coordenação na UFRN. 
5 pontos por semestre   

Participação em comissões examinadoras de 

concursos públicos ou de defesas de 

trabalhos acadêmicos na UFRN. 

1 ponto por participação   

Coordenação ou colaboração em eventos 

científicos de ensino, pesquisa ou extensão. 
5 pontos por evento   

Pontuação total:   

 

TABELA RESUMO DA AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

 - A tabela deverá ser preenchida com a pontuação obtida em cada uma das perspectivas 

avaliadas da Produção Acadêmica. 

  

Perspectiva Pontuação 
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Formação acadêmica   

Produção acadêmica   

Experiência profissional e outros títulos   

Pontuação total:   

  

ANEXO V 

 FICHA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA 

  

- Durante a entrevista será observado se o candidato possui um perfil que inclua os 

itens listados no quadro abaixo. 

- Pontuação máxima de 10 pontos (2,0 é a pontuação máxima para cada item).  

  

Candidato (a): 

Grupo PET: 

Item Pontuação 

Experiência em orientação em diversos níveis, incluindo orientação 

acadêmica, iniciação científica, estágios, trabalhos acadêmicos em 

nível de graduação ou pós-graduação. 

  

Desenvolvimento de ações que contribuam para integração entre 

ensino, pesquisa e extensão. 
  

Visão ampla e interdisciplinar dos cursos de graduação.   

Participação em colegiados, comissões e programas ou projetos 

voltados à melhoria dos cursos de graduação pertinentes ao processo 

seletivo. 

  

Identificação com a filosofia e os objetivos do PET.   

Pontuação total:   

  

 Observações: 

  

 ANEXO VI 

  

QUADRO DEMONSTRATIVO - NOTA FINAL DOS CANDIDATOS 
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Examinador 1: 

Examinador 2: 

Examinador 3: 

Candidato 

Análise de 

Proposta de 

Ação 

Análise de 

Comprovação 

Acadêmica 

Entrevista 
Nota 

Final 

          

          

          

          

 

Portaria De Comissão Nº 8 / 2022 - PROGRAD, de 26 de maio de 2022. 

 

 A PRÓ-REITORA ADJUNTA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 

 

RESOLVE 

 

 Art. 1º - Designar JOSÉ ALBERTO NICOLAU DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE 

347065 - Representante Docente Tutor PET (titular); ALMIR MIRANDA FERREIRA, 

matrícula SIAPE 12746 - Representante Docente Tutor PET (suplente); ANDRÉ GUSTAVO 

CAMPOS PEREIRA, matrícula SIAPE 1153898 - Representante Docente (titular); PAULO 

ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS SILVA, matrícula SIAPE 1690694 - Representante 

Docente (suplente); NILBERTH ROBERTO DA FONSECA TINOCO DE SOUZA 

ARAÚJO, matrícula 20180049972 - Representante Discente (titular); e BRUNNA KARLA 

DE MORAIS SOUZA ASSUNÇÃO, matrícula 20190087485 - Representante Discente 

(suplente), para, sob a presidência do primeiro, constituírem a comissão de seleção de tutor 

para o Grupo PET Matemática da UFRN. 

 Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

(a) Elda Silva Do Nascimento Melo - Pro-Reitora Adjunta 

 

Portaria De Comissão Nº 9 / 2022 - PROGRAD, de 26 de maio de 2022. 

 

 A PRÓ-REITORA ADJUNTA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 

 

RESOLVE 

 

 Art. 1º - Designar KARINA RIBEIRO, matrícula SIAPE 1731226 - Representante 

Docente Tutor PET (titular); ANDREA OLIVEIRA NUNES, matrícula SIAPE 1415657 - 

Representante Docente Tutor PET (suplente); ANDRE GUSTAVO PIRES DE SOUSA, 

matrícula SIAPE 2442045 - Representante Docente (titular); PAULO JOSÉ DE MEDEIROS, 

matrícula SIAPE 2171948 - Representante Docente (suplente); CLAUSE WILLDYS 


