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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO  

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (PRÓ-ENSINO) 

PROJETO ‘PENSANDO BIOLOGIA CELULAR COLETIVAMENTE’ 

 

O Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas do Centro Universitário Norte do Espírito Santo 

da Universidade Federal do Espírito Santo torna público a abertura das inscrições, no período de 

12 a 16 de Março de 2018, do processo seletivo para 04 (quatro) bolsistas do Programa de 

Aprimoramento e Desenvolvimento do Ensino referente ao Projeto de Ensino ‘Pensando Biologia 

Celular Coletivamente’ aprovado no Edital Pró-Ensino 001/2017 PROGRAD/UFES e coordenado 

pela Profa. Karina Mancini. 

 

Dos objetivos 

O projeto ‘Pensando Biologia Celular Coletivamente’ prevê o desenvolvimento de metodologias 

de acompanhamento discente na disciplina de Biologia Celular, dentro e fora de sala de aula, a 

serem utilizadas como facilitadores no processo de ensino-aprendizagem deste conteúdo para 

diminuir a taxa de retenção nesta disciplina. 

Para tanto, pretende-se: 

a. Desenvolver práticas pedagógicas baseadas na autonomia do aluno, como o uso da sala 

invertida; 

b. Fazer uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), através da plataforma 

AVA UFES para dinamizar o aprendizado, como preconiza o ensino híbrido; 

c. Produzir novos materiais didáticos a serem aplicados na disciplina em seus variados conteúdos; 

d. Estimular atividades coletivas com o ensino por investigação; 

e. Criar pequenos grupos de estudos fora do horário da disciplina onde cada bolsista será 

responsável pelo acompanhamento de um determinado número de alunos;    

f. Contribuir diretamente no aprendizado dos alunos em Plano de Acompanhamento de Estudos 

por meio de ações específicas, individuais e significativas ao longo da disciplina;   

 

Das Inscrições 

As inscrições ocorrerão no período de 12 a 16 de Março de 2018. Os candidatos deverão enviar 

toda a documentação em um único e-mail para o Coordenador (karina.mancini@ufes.br) com o 

assunto ‘Inscrição Projeto de Ensino Biocel 2018’  

http://www.ceunes.ufes.br/
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Dos documentos necessários 

Os candidatos deverão enviar para o e-mail karina.mancini@ufes.br os seguintes documentos: 

a. Comprovante de matrícula;  

b. Histórico escolar da graduação; 

c. Cópia do RG e CPF; 

d. Ante verso do Cartão do Banco. 

 

Dos requisitos e compromissos do coordenador e colaborador; 

a. Ser professor efetivo da UFES, em regime de 40 horas e/ou DE; 

b. Acompanhar o desenvolvimento de atividades, pelos bolsistas e/ou voluntários, junto aos 

estudantes participantes do projeto de ensino; 

c. Prestar todas as informações solicitadas pelo DAA/PROGRAD, quanto à frequência substituição, 

exclusão ou inclusão e outros dados necessário ao acompanhamento do projeto; 

d. Não solicitar ou estar de licença capacitação durante o período de vigência do Projeto. 

 

Dos requisitos e compromissos do bolsista 

a. Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFES; 

b. Ter concluído, no mínimo, o segundo período de seu curso de graduação até o início da vigência 

do projeto e não estar com colação de grau prevista para data anterior ao término do projeto; 

c. Desenvolver as atividades previstas no Plano de Trabalho, proposto em regime de 20 (vinte) 

horas de dedicação semanais, sob a supervisão do orientador; 

d. Não receber, em 2018, bolsa de outros programas da UFES, exceto assistência estudantil. 

 

Dos critérios de seleção e resultados 

Serão concedidas pela PROGRAD/UFES um total de 04 (quatro) bolsas do Programa de 

Aprimoramento e Desenvolvimento do Ensino, em cotas mensais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), para alunos dos Cursos de Bacharelado e/ou Licenciatura em Ciências 

Biológicas do CEUNES. A vigência do projeto é de Abril a Dezembro de 2018. 

Para tanto, o candidato deve:  

a. Estar regularmente matriculado nos Cursos de Bacharelado ou Licenciatura em Ciências 

Biológicas do CEUNES; 

b. Ter cursado a disciplina de Biologia Celular com nota final igual, ou superior, a 8,0 (oito)  

http://www.ceunes.ufes.br/
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A pontuação final será definida por [A*0,3 + MA*0,7 + nota de Biologia Celular]. Onde A = renda 

per capita familiar do candidato e MA = mérito acadêmico (coeficiente de rendimento). 

Em caso de empate, o critério de desempate será a preferência por estudantes pretos, pardos e 

indígenas. 

 

Do Calendário 

Inscrições  12 a 16/03/2018  

Divulgação do Resultado (via e-mail do candidato) 19/03/2018  

Recurso (via e-mail do coordenador) 20/03/2018 (até 12h00) 

Resultado Final (via e-mail do candidato) 21/03/2018 

 

Da avaliação anual 

Ao final do projeto, caberá ao orientador, encaminhar ao DAA/PROGRAD o relatório final do projeto 

de ensino, juntamente com os extratos de atas do(s) departamento(s) e colegiado(s) envolvidos no 

Projeto de ensino, indicando a aprovação do referido relatório. O relatório e os extratos devem ser 

enviados por e-mail (daa.prograd@ufes.br) até 30 dias após o termino do projeto. 

 

Da certificação 

Compete ao orientador encaminhar ao DAA/PROGRAD a solicitação de confecção de certificados, 

conforme anexo da Resolução 08/2013 – CEPE. Disponível em: 

http://prograd.ufes.br/sites/prograd.ufes.br/files/field/anexo/formulario_de_relatorio_final.docx 

Caberá ao DAA/PROGRAD confeccionar os certificados de todos os participantes do projeto, 

conforme solicitação e após apreciação do Relatório Final do Projeto de Ensino. 

 

 São Mateus, 12 de Março de 2018 

 

 

 

Profa. Karina Mancini 

COORDENADOR 

Profa. Juliana Pirovani 

COLABORADOR 

Profa. Andreia Gontijo 

COLABORADOR 

             

http://www.ceunes.ufes.br/
mailto:daa.prograd@ufes.br
http://prograd.ufes.br/sites/prograd.ufes.br/files/field/anexo/formulario_de_relatorio_final.docx

