
PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE TUTORIA VINCULADAS AS COORDENAÇÕES DOS 
CURSOS DE QUÍMICA 

 
As coordenações dos cursos de Química Bacharelado e Licenciatura torna pública a seleção de 
bolsistas, de acordo com o Edital PROGRAD 04/2020 – PDE-TUTORIA, nos seguintes termos:  
 
 
DADOS DAS BOLSAS 
 
Nº de bolsas: 6 (seis)  
Carga-horária: 12 (doze) horas semanais  
Vigência: setembro a dezembro de 2020 (Poderá haver prorrogação até julho/2021) 
Valor da bolsa: R$ 400,00 
Obs: distribuição de acordo com item 3.1.1 do Edital PROGRAD 04/2020  
 
 
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO TUTOR  
 
Com base na carga-horária de 12 horas semanais, as atividades de tutoria serão estruturadas 
da seguinte forma:  
a) Treinamento a partir da plataforma AVA formação, além da apropriação em conjunto com 
docentes do AVA moodle;(1 h semanal) 
b) Busca de fontes e referenciais para elaboração de novos materiais didáticos no novo 
sistema moodle; (1 h semanal) 
c) Auxílio na inserção e elaboração de novos materiais didáticos em conjunto com os 
professores, no novo ambiente AVA. (1h semanal) 
d) Auxílio na elaboração de listas de exercícios, atividades e desafios em conjunto com os 
professores para subsidiar a fixação dos conteúdos previstos nos planos de ensino; (2 h 
semanal) 
e) Criação de uma agenda para atendimento online dos estudantes relacionado com os 
conteúdos abordados pelo professor; (3h semanal) 
f) Criação de uma agenda para atendimento online dos estudantes relacionado com dúvidas, 
exercícios, atividades e desafios propostos aos estudantes. (4h semanal) 
 
 
REQUISITOS  
 
O candidato à monitoria deve satisfazer a TODOS os requisitos identificados abaixo:  
a) Estar regularmente matriculado nos cursos de Química bacharelado ou Química 
Licenciatura;  
b) Ter sido aprovado na disciplina de Química Geral I(2285) e/ou no caso de tutoria junto à 
coordenação ter cumprido carga horária equivalente ao quarto semestre e/ou 50% do curso;  
c) Dispor de 12 horas semanais para o trabalho em tutoria;  
d) Ser titular de conta corrente (não podendo ser conjunta) e possuir CPF regularizado;  
e) 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;  
f) Não receber, concomitantemente, duas bolsas da FURG ou de outro órgão financiador, 
exceto benefícios durante a vigência da bolsa. 
 
A não observância destes requisitos implicará na imediata desclassificação do candidato, bem 
como o cancelamento da bolsa em qualquer tempo do período de vigência do projeto.  



INSCRIÇÕES  
 
As inscrições serão realizadas até o dia 23/08/2020 mediante encaminhamento (para o email 
ccquimic@furg.br) da seguinte documentação:  
a) Grade de horários para comprovação da disponibilidade;  
b) Histórico acadêmico do aluno com CR (Coeficiente de Rendimento) visível;  
c) Identidade com CPF.  
 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO  
 
A seleção do monitor se dará via análise de currículo e de carga-horária priorizando, nesta 
ordem:  
a) Nota de aprovação nas disciplinas; 
b) Coeficiente de rendimento do aluno; 
c) Disponibilidade de horário e carga-horária compatível;  
 
 
OBSERVAÇÕES:  
 
O selecionado será informado por e-mail no dia 25/03/2020 e deverá encaminhar até dia 
27/03/2020, para o e-mail ccquimic@furg.br, os seguintes documentos devidamente 
preenchidos: 

a) Ficha de inscrição; 
b) Contrato de bolsa PDE/TUTORIA 
c) Plano de atividades do tutor 
d) Cópia dos dados bancários 

 
O não encaminhamento será entendido como desistência do selecionado e o próximo na 
ordem de classificação será chamado.  
 
 
 
Rio Grande, 19 de agosto de 2020. 
 
 
 
Prof. Felipe Kessler 
Profa. Rosilene M. Clementin 
(o original encontra-se assinado) 


