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Seleção Simplificada para Tutor de Graduação – Disciplina: Farmacologia Básica 
 

 
Estão abertas as inscrições para a seleção simplificada de 03 tutores de graduação, no período 
de 16 a 20 de março de 2019. 
 
Os Tutores de Graduação deverão cumprir os seguintes requisitos: 
 
a) Ser estudante regular de curso de graduação da UnB; 
b) Ter cursado no mínimo dois semestres letivos do curso de graduação; 
c) Apresentar IRA maior ou igual a 3,0 
d) Ter experiência comprovada em monitoria ou tutoria (remuneradas ou voluntárias); 
e) Ter cursado a disciplina objeto de tutorial; 
f) Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para cumprir as atividades de tutor; 
g) Não ter vínculo empregatício e não receber qualquer outro tipo de bolsa (com exceção dos 
benefícios do Programa de Assistência Estudantil da UnB); 
h) Não exercer, como bolsista, atividade idêntica a de um monitor de disciplina, nem ser 
substituto regular do professor nas aulas; 
i) Apresentar relatórios de atividades, quando solicitado, de acordo com modelo 
disponibilizado pelo DEG; 
j) Ter sido cadastrado junto à secretaria do departamento, no sistema de cadastramento de 
bolsistas do DEG. 
 
Interessados deverão se inscrever por meio de e-mail encaminhado para a profa. Fabiane 
Veiga de Souza: fhveigas@gmail.com, contendo nome completo, telefone, e-mail, histórico 
escolar com IRA, disponibilidade de horários e relato explicitando a motivação em ser tutor. 
 

A seleção será feita por meio do Perfil do(a) estudante, com pontuação limitada a 20 
pontos,computadacomo a seguir: 

 

Item Pontuaçãopor item Pontuaçãomáxima 

Índice de rendimento acadêmico (IRA) Valor do IRA 5 pontos 

Experiência em monitorias e tutorias na 
área de farmacologia 

1 5 pontos 

Experiência em monitorias e tutorias em 
outras disciplinas 

0,5 2,5 pontos 

Competência/habilidades do(a) estudante 
para desenvolver o plano de trabalho 

0 a 5 5 pontos 

Disponibilidade de horários 0 a 2,5 2,5 pontos 

 
 
Cronograma: 
Inscrições: de 16 de março até as 23:00 h do dia 20 de março de 2019. 
Resultado provisório: dia 21 de março de 2019. 
Pedido de reconsideração: até as 14h00min do dia 22 de março de 2019. 
Resultado Final: até as 18h00min do dia 22 de março de 2019. 
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Envio dos nomes dos bolsistas ao DEG/DAIA/SAMT: 
Comparecimento dos tutores selecionados na
compromisso de bolsista: 25 a 27 
Início do exercício: 28 de março 
 

Coordenadora

_______________________________________________________________
Universidade de Brasília

Faculdade de Ceilândia 

Envio dos nomes dos bolsistas ao DEG/DAIA/SAMT: 22 de março de 2019. 
Comparecimento dos tutores selecionados na DAIA/DEG, para assinatura do termo de

27 de março de 2019. 
 de 2019. 

 
Brasília, 14 de março de 2019. 

 

 

 
Fabiane Hiratsuka Veiga de Souza 

Coordenadora do Projeto de Tutoria em Farmacologia Básica 
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DAIA/DEG, para assinatura do termo de 


