
 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

Pró-reitoria de Graduação 

Programa Institucional de Bolsa Novos Talentos 

Edital de seleção de bolsistas de graduação 

 

Edital n° 05 /PROGRAD/2013 

 

A Pró-reitoria de Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 

contrapartida ao Programa “Novos Talentos” da Diretoria da Educação Básica/CAPES, faz 

saber e convida os discentes dos Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Ciências 

Agrícolas, Matemática, Química e Geografia à candidatura a bolsas de “Tutoria em 

Ciências” para o desenvolvimento do Projeto “DESCOBRINDO E CONSTRUINDO NOVOS 

TALENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DE SEROPÉDICA”. 

 
1 – O Programa Institucional “Novos Talentos”  

O Projeto Institucional “Descobrindo e Construindo Novos Talentos na Educação Básica de 

Seropédica”, vinculado ao Departamento Básico de Educação - DEB/CAPES (EDITAL CAPES/DEB Nº 

033/2010) tem por objetivo a articulação entre a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ e a 

educação básica em âmbito Municipal e Estadual do Município de Seropédica. 

O Projeto Geral está subdividido em quatro subprojetos, nas áreas de Licenciatura dos cursos de 

Biologia, Física, Matemática e Química, possibilitando uma oportunidade para que a Universidade possa 

contribuir de forma direta na formação/capacitação de habilidades e competências dos professores e alunos da 

rede pública, nos locais em que as atividades dos subprojetos se desenvolverão, promovendo um estreitamento 

entre os docentes e discentes da educação básica e a Universidade. 

O Projeto Institucional se baseia na produção do conhecimento e na construção de uma práxis didático-

curricular fundamentada nos princípios da interdisciplinaridade e da transversalidade, onde cada um dos 

subprojetos contempla atividades extracurriculares tais como cursos, oficinas ou atividades equivalentes em 

período e/ou em horário que não interfira na frequência escolar. As atividades deverão ocorrer nas dependências 

da universidade - UFRRJ e ainda visitas a museus e praças de ciências de modo a garantir o aprimoramento e 

atualização de professores e alunos da educação básica (Ensino Fundamental e Médio). 

 

2 – Os Alunos Bolsistas 

Os alunos bolsistas atuarão como mediadores entre a UFRRJ e as escolas pertencentes ao Projeto. Os 

alunos bolsistas serão orientados em todas as etapas pelos professores orientadores de cada subprojeto, em 

articulação com os professores da educação básica. A carga horária dos bolsistas será distribuída em 10 horas 

semanais nas escolas, realizando as atividades e 10 horas na Universidade, pesquisando, planejando e avaliando 

as ações desenvolvidas. Os alunos bolsistas atuarão diretamente no planejamento das atividades propostas em 

cada subprojeto (visita a museus e praças de ciências, elaboração de material didático, organização de feiras de 

Ciências para realização dos cursos de aperfeiçoamento, elaboração de atividades experimentais, articulação 

entre docentes da UFRRJ e docentes/discentes das escolas participantes do Projeto). 

 

Serão selecionados sete alunos bolsistas sendo: 

 

 2 alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; 

 2 alunos do curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas; 

 2 alunos do Curso de Licenciatura em Matemática; 

 1 aluno dos Cursos de Licenciatura em Química ou Geografia. 

 



Caso algum curso não preencha todas as suas vagas com alunos bolsistas, as mesmas poderão ser 

utilizadas pelos outros cursos integrantes do Projeto. 

 

3 – Condições da bolsa de Tutoria em Ciências 

3.1 Período de Contrato: 03 meses de execução do Subprojeto mediante assinatura de termo de compromisso; 

3.2 Carga Horária: 20 horas semanais; 

3.3 Valor da Bolsa de Tutoria em Ciências: R$ 300,00 

 

4 – Critérios para Candidatura 

Os Alunos Bolsistas serão selecionados mediante os seguintes critérios: 

a) Apresentar Carta de Intenção, manuscrita, informando e-mail e telefone para contato, justificando o interesse 

em atuar no projeto e sua visão sobre a importância do ensino de ciências na educação básica; 

b) Ser brasileiro (a) ou possuir visto permanente no País; 

c) Estar regularmente matriculado nos CURSOS DE LICENCIATURA em Ciências Biológicas, Ciências 

Agrícolas, Geografia, Matemática ou Química, a partir do 2º período; 

d) Estar em dia com as obrigações eleitorais e no caso masculino com o serviço militar; 

e) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovado no processo seletivo; 

f) Não possuir outra bolsa acadêmica; 

g) Dedicação, no período de vigência da bolsa, exclusivamente às atividades do Programa “Novos Talentos” sem 

prejuízo de suas atividades discentes regulares; 

h) Apresentar Histórico Escolar da graduação impresso do mês de janeiro de 2013; 

i) Planilha de horário; 

j) Documentação: cópias de CPF e RG. 

 

5 – Período de Inscrição 

29 de janeiro a 08 de fevereiro de 2013; 

Local: Pro - reitoria de Graduação  – PROGRAD, sala 92 do P1. 

 

6 – Etapas do processo de seleção 

6.1 Entrega da documentação em envelope lacrado identificado com nome, nº de matrícula e curso pertencente 

(Local de entrega: sala 92 do P1) até o dia 08 de fevereiro de 2013, das 9h às 11h e das 14h às 16h; 

6.2 Análise da Documentação: entre os dias 18 e 19 de fevereiro de 2013; 

6.3 Critério de Desempate: o primeiro critério de desempate privilegiará os estudantes que tenham cursado a 

maior parte de seu ensino médio em escolas públicas; o segundo critério de desempate será o maior rendimento 

acadêmico (CR). 

6.4 Comissão de análise: coordenador institucional do Projeto e coordenadores de área de cada subprojeto. 

6.5 Divulgação dos Candidatos selecionados: dia 20 de fevereiro, a partir das 17h, na página do PROGRAD e 

no Mural da Pró-reitoria de Graduação. 

 

 

 

Seropédica, 25 de janeiro de 2013 

           

 

 

 

 

 

 

Nídia Majerowicz 

Pró-reitora de Graduação 


