Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Escola de Ciências e Tecnologia

Chamada de Seleção para Tutores e Tutoras
A Escola de Ciências & Tecnologia da UFRN torna pública a seleção de
tutores e tutoras para atuarem no programa de Tutoria 2021.

1. Programa de Tutoria
O objetivo principal do programa de Tutoria na ECT é acolher e acompanhar o estudante ingressante,
como também contribuir para o aumento dos índices de aprovação nos componentes curriculares
obrigatórios do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT), sobretudo nas disciplinas de Matemática,
que tem se mostrado um limitador para o avanço dos estudantes no curso. Para tanto, os discentes
ingressantes interessados serão acompanhados individualmente, ao longo do semestre, por tutores,
visando a um aproveitamento melhor dos conteúdos estudados.

2. Vagas
Estão abertas 14 vagas remuneradas para Tutores(as) mais vagas voluntárias, as quais o quantitativo
depende do interesse e desempenho dos candidatos(as).

3. Atuação
Pela filosofia do programa, é necessário que o(a) Tutor(a) da ECT seja, ou tenha sido, estudante do BCT.
É importante que tenha passado pelas experiências do curso e assim possa auxiliar de forma consciente,
servindo como um elo entre o ingressante e a instituição, orientando sobre o funcionamento da curso,
da ECT e da UFRN.
Cada Tutor(a) será responsável por orientar um grupo de 6 estudantes, por meio de dois encontros
semanais (essa configuração poderá ser revista quando as aulas presenciais retornarem). No primeiro
encontro, depois das apresentações, o(a) Tutor(a) vai combinar, junto com o grupo, uma agenda para os
próximos encontros e vai ajudar a elaborar a agenda de estudo individual. A agenda deve levar em
consideração o andamento das disciplinas dos membros do grupo.

4. Requisitos







Ser ou ter sido estudante do BCT.
Estar cursando no mínimo o terceiro semestre.
Não ter reprovações por falta.
Ter disponibilidade de equipamento e internet para a realização de reuniões online.
Ter 12 horas semanais disponíveis para dedicação ao programa.
Ter facilidade em trabalhar em grupo.

5. Inscrição
As inscrições vão de 25 a 30 de maio de 2021 através do SIGAA e de formulário online disponível em
https://tinyurl.com/tutoria2021
Para efetuar a sua inscrição, o candidato deve:
1. Inscrever-se no SIGAA.
2. Acessar o formulário online e responder às perguntas.
3. Enviar via formulário o seu histórico em PDF (caso seja aluno do segundo ciclo será necessário
enviar dois históricos, o atual do segundo ciclo e o antigo do BCT). Nesse campo é possível
anexar mais de um arquivo.
4. Fazer uma pequena redação sobre o que acha do BCT e sobre porque quer ser Tutor(a), de
próprio punho, em papel branco com caneta azul ou preta, tirar uma foto legível e enviar via
formulário no formato de imagem ou em PDF. O texto NÃO deve ser digitado e deve ter no
mínimo 10 linhas e no máximo uma lauda. Nesse campo é possível anexar apenas um arquivo.
Apenas serão consideradas as inscrições de quem cumprir todas as exigências e etapas mencionadas.

6. Processo seletivo
A seleção dos(as) tutores(as) se dará em duas etapas, a primeira diz respeito à análise do histórico e
desempenho acadêmico, sendo eliminados(as) os(as) candidatos(as) que tiverem reprovação por falta.
Um ranqueamento é feito levando-se em consideração os índices; o desempenho nas disciplinas de
matemática, física e informática; a experiência do(a) candidato(a) como tutor(a), monitor(a) ou similar;
e a quantidade de disciplinas já cursadas.
A segunda etapa consiste na avaliação das habilidades de condução do trabalho em grupo, podendo ser
realizada através de entrevista online ou atividade remota.
São levados ainda em consideração a capacidade de comunicação e a disponibilidade de tempo.
O resultado será apresentado em ordem decrescente de classificação, considerando as duas etapas, e
será divulgado via SIGAA.

7. Considerações
Os(As) Tutores(as) selecionados(as) atuarão nos semestre letivos 2021.1 e 2021.2, iniciando os trabalhos
em junho de 2021.
O principal benefício para a participação como Tutor(a) diz respeito ao crescimento como profissional e
como pessoa. O(A) Tutor(a) terá a oportunidade de se aprofundar em conhecimentos básicos, o que
ocorre de forma natural quando se ensina esses conteúdos, isso sem mencionar a oportunidade e
responsabilidade de conduzir um grupo de ingressantes, cada participante com suas características,
pensamentos e anseios. Ter, de certa forma, responsabilidade sobre o outro traz um fortalecimento e
uma sabedoria importantes para a formação cidadã e profissional. Outro benefício que pode ser
mencionado é a obtenção de horas complementares, as quais são exigidas para a formação do
estudante na UFRN.

Natal, 25 de maio de 2021.

