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EDITAL PROGRAD Nº 015/2021 de 03 de maio de 2021 

INSCRIÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NO PROGRAMA DE TUTORIA POR 

PARES 
 

  A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), 

no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público que estão abertas as inscrições para os cursos de 

graduação de primeiro ciclo ou ciclo único participarem do programa Tutoria por Pares no semestre letivo 

2020.2 instituído pela Resolução CONAC nº 033/2020 e nº 035/2020. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo tem por objetivo selecionar Cursos de Graduação para participar do Programa de 

Tutoria por Pares 

1.2. O Programa de Tutoria por Pares possui como objetivos: 

1.2.1. Auxiliar os calouros ingressantes no semestre letivo 2020.2 na adaptação à vida universitária; 

1.2.2. Promover a integração entre calouros e veteranos;  

1.2.3. Desenvolver competências transversais (pessoais, sociais, acadêmicas, relacionamento 

interpessoal);  

1.2.4. Incentivar o sucesso acadêmico do calouro;  

1.2.5. Promover maior conhecimento das rotinas acadêmicas; 

1.2.6.  Contribuir para a diminuição dos índices de evasão no primeiro semestre de curso. 

1.3. A seleção é destinada aos Cursos de Graduação que atendam aos seguintes requisitos: 

1.3.1. Seja curso de ciclo único ou primeiro ciclo 

1.4. O Colegiado do Curso de Graduação que desejar participar do Programa deverá indicar, no ato da 

inscrição, dois estudantes do curso para atuar como Tutores.  

1.5. Os estudantes devem concordar com a indicação do Colegiado do Curso e estar com a matrícula ativa 

no curso para atuar como Tutores.  

1.5.1. O Tutor deve dispor de 1 (uma) hora semanal para atuar no programa; 

1.5.2. O Tutor deve cursar a partir do 3º semestre no curso; 

1.5.3. O Tutor deve dispor dispor, em seu domicílio, de aparelhos eletrônicos compatíveis (desktop, 

notebook ou tablet, entre outros) e acesso à internet com velocidade e qualidade necessárias para 

o desempenho adequado das suas atribuições; 

1.6. A inscrição do Curso de Graduação implicará a ciência e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. A inscrição será realizada no período estabelecido no cronograma deste edital. 

2.2. Para se inscrever o Colegiado de Curso interessado deve 

a. Acessar o endereço eletrônico deste Programa (https://www.ufrb.edu.br/prograd/prog-

acad/tutoria-por-pares) ; 

b. Preencher o Formulário de Inscrição disponibilizado com os dados solicitados em cada campo. 
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2.3. A homologação das inscrições será divulgada no endereço eletrônico deste Programa 

(https://www.ufrb.edu.br/prograd/prog-acad/tutoria-por-pares), na data prevista no item 7 deste 

edital. 

2.3.1. Só serão homologadas as inscrições que atenderem às especificações contidas neste edital. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1. O Processo Seletivo consistirá na apreciação do preenchimento do formulário de inscrição, 

especialmente a indicação de dois estudantes do curso com matrícula ativa. 

 

4. DO RESULTADO, CRITÉRIOS DE DESEMPATE E RECURSOS 

4.1. Será considerado CONVOCADO o Curso de Graduação que tenha submetido corretamente o 

formulário de inscrição.  

4.2. O Curso de Graduação cuja Inscrição ou Resultado foi indeferido poderá interpor recursos referentes 

à homologação das inscrições e aos resultados estritamente nos períodos estipulados no item 10 deste 

edital. 

4.2.1. Para interposição de recurso, o Curso deverá preencher e enviar o Formulário Eletrônico de 

Interposição de Recursos a ser disponibilizado no endereço eletrônico deste Programa 

(https://www.ufrb.edu.br/prograd/prog-acad/tutoria-por-pares), dentro do período estipulado no 

item 10 deste edital. 

4.2.2.  Somente serão aceitos recursos interpostos dentro dos prazos estipulados. 

4.2.3. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso do resultado final. 

4.3. Os resultados das etapas da Seleção, dos Resultados e das Interposições de Recursos serão divulgados 

no endereço eletrônico deste Programa (https://www.ufrb.edu.br/prograd/prog-acad/tutoria-por-

pares), nos períodos estipulados no item 10 deste edital. 

 

5. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DESLIGAMENTO 

5.1. Após convocação, os(as) estudantes dos Cursos inscritos, doravante denominados de TUTORES 

ACADÊMICOS, deverão: 

a. Acessar o endereço eletrônico deste Programa (https://www.ufrb.edu.br/prograd/prog-

acad/tutoria-por-pares); 

b. Baixar Termo de Compromisso, também disposto no Anexo I; 

c. Preencher, assinar e salvar em PDF; 

d. Inserir o PDF devidamente preenchido no formulário disponibilizado no endereço eletrônico 

deste Programa (https://www.ufrb.edu.br/prograd/prog-acad/tutoria-por-pares), dentro do 

período estipulado no item 7 deste edital. 

5.1.1. O(a) discente(a) convocado(a) que não enviar o Termo de Compromisso dentro do prazo 

estipulado não poderá fazê-lo em outra data, pois será considerado formalmente desistente. 

5.2. O(A) discente será desligado(a) da função de Tutor Acadêmico por: 

5.2.1. Manifestação própria de interesse, via Termo de Desistência (Anexo II) encaminhado ao e-mail 

tutoriapares@prograd.ufrb.edu.br 

5.2.2. Não participar dos cursos e atividades formativas 

5.2.3. Ficar sem dar retorno e/ou não atender às demandas por um período de 05 (cinco) dias úteis. 

 

6. DAS ATRIBUIÇÕES DOS TUTORES ACADÊMICOS 
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6.1. Os Tutores Acadêmicos terão as seguintes atribuições:  

6.1.1. Participar dos cursos e demais atividades formativas oferecidas pelo NUEIAC, quando 

convocado(a);  

6.1.1.1. Os cursos e atividades formativas serão realizadas remotamente e discutirão aspectos 

relacionados à transição e adaptação à vida universitária, rotinas acadêmicas, gestão de 

tempo e técnicas de estudo.  

6.1.2. Acompanhar os calouros do curso durante o semestre letivo por meio de plataformas digitais 

(e.g. grupo de WhtaspApp). 

6.1.3. Promover periodicamente encontros síncronos remotos ou presenciais com os calouros para 

discutir temas pertinentes e dificuldades na afiliação universitária; 

6.1.4. Comunicar por e-mail tutoriapares@prograd.ufrb.edu.br, qualquer ocorrência discrepante com 

os objetivos do programa; 

6.1.5. Responder os formulários referentes ao Relatório Mensal de Atividades e ao Relatório Final 

dentro do período estipulado no Termo de Compromisso (Anexo I) deste edital; 

6.2. O(a) Tutor(a) terá uma carga horária semanal de 1 (uma) hora e desempenhará suas atribuições em 

momentos distintos dos horários dos componentes curriculares ou atividades de ensino nos quais 

estiver matriculado(a); 

6.3. Os(As) Tutores(as) que cumprirem suas atribuições farão jus a certificação, que será emitida após o 

encaminhamento do Relatório Final e mencionará a carga horária de atuação. 

 

7. DO CRONOGRAMA 

7.1. Este edital obedecerá ao seguinte cronograma: 

Evento Período 

Publicação do Edital 03/05/2021 

Período de Inscrição 03 a 17/05/2021 

Homologação das Inscrições e Resultado do processo 19/05/2021 

Interposição de Recursos Das 08:00 de 20/05 às 17:00 de 20/05/2021 

Resultado da Interposição dos Recursos 21/05/2021 

Resultado Final 24/05/2021 

Assinatura e Envio dos Termos de Compromisso  Até 28/05/2021 

Cursos e Atividades Formativas para Tutores 01/06/2021 a 23/06/2021 

Início das Atividades de Tutoria 28/06/2021 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. É de inteira responsabilidade dos Colegiados dos Cursos de Graduação inscritos e Estudantes 

indicados acompanhar a publicação de todos os atos, editais de retificação e comunicados referentes 

a este Processo Seletivo no endereço eletrônico deste Programa 

(https://www.ufrb.edu.br/prograd/prog-acad/tutoria-por-pares). 

8.2. A Comissão de Seleção não se responsabiliza por inscrições, Interposições de Recursos e Termos de 

Compromisso não recebidas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento 
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das linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a conclusão dessas 

ações pelos(as) candidatos(as). 

8.3. O resultado deste Processo Seletivo terá validade de 60 (sessenta) dias, sem possibilidade de 

prorrogação, a partir da data de homologação do resultado final.  

8.4. Casos omissos a este Edital serão julgados pela Comissão de Seleção.  

8.5. Maiores informações entrar contato pelo e-mail: tutoriapares@prograd.ufrb.edu.br 

 

 

Cruz das Almas / BA, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Karina de Oliveira Santos Cordeiro 

Pró-Reitora de Graduação 
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Anexo I 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

                         

 

Pelo presente instrumento eu, ______________________________________________________________,  

matrícula_________________, discente do curso_______________________________________, da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, comprometo-me a exercer as atividades de Tutor, na forma do 

Edital PROGRAD nº _____/_______. 

 

Para tanto, declaro estar ciente: 

 

I. Das normas contidas no Edital PROGRAD nº _____/_______, comprometendo-me a atuar conforme 

todas as suas determinações; 

II. Que exercerei minhas atribuições por 1 (uma) hora semanal, enquanto durar o semestre 2020.1; 

III. Que para ter direito à certificação, deverei enviar para o NUEIAC os seguintes relatórios: 

a. Relatório mensal das Atividades - até o 3º dia útil de cada mês; 

b. Relatório Final - até o 20º dia útil após o final do semestre. 

 

 

 

     __________________, ____ de ___________________ de ________  

 

 

 

________________________________________  

Tutor Acadêmico 
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Anexo II 

TERMO DE DESISTÊNCIA 

  

                      

Eu,_____________________________________________________________________, matrícula 

_________________, selecionado(a) via Edital PROGRAD nº _____/_______ para a Tutoria por Pares 

durante o Calendário Acadêmico vigente, declaro para os devidos fins minha desistência de atuar como Tutor 

Acadêmico, a partir de ____/_______/_________, pelos seguintes 

motivos:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

Comprometo-me a entregar o Relatório Mensal de Atividades pendente e o Relatório Final em até 10 (dez 

dias) úteis. 

  

  _______________, ____ de ___________________ de ________ 

 

 

 

________________________________________ 

Tutor Acadêmico 
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Anexo III 

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES 

 

                         

Período de Referência  ___/___/____ a ___/___/____ 

 

Nome: Matrícula: 

Curso de Graduação: 

Dia  Horário Atividade Realizada 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Dificuldades Encontradas: 

 

     __________________, ____ de ___________________ de ________  

 

__________________________________  

Tutor Acadêmico 
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Anexo IV 

RELATÓRIO FINAL 

 

                        Período Total de Atuação ___/___/____ a ___/___/____ 

Nome: Matrícula: 

Curso de Graduação: 

 

Quantos estudantes você orientou? 

 

 

Quais atividades foram realizadas enquanto Tutor? 

 

 

Quais foram os desafios ao longo do desempenho das atividades? 

 

 

 

Quais resultados da Tutoria você observou nos Tutorandos? 

 

 

As atividades desenvolvidas enquanto Tutor lhe proporcionaram aprendizagens? Especifique-as. 

 

 

Qual é seu grau de satisfação com o Programa de Tutoria por Pares? 

(    ) Ruim      (    ) Razoável     (    ) Bom      (    ) Muito bom       (    ) Excelente 

  

O que você acha que deveria melhorar em caso de continuidade do Programa de Tutoria por Pares? 

 

 

Há outras observações a fazer? Especifique-as. 

 

  

  _________________, ____ de______ de ________  

 

_________________________________  

Tutor Acadêmico 
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