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EDITAL PROFESSOR ORIENTADOR Nº 01/2020 

 

 

 

A Universidade Tiradentes – UNIT, com sede na Av. Murilo Dantas, 300 – Farolândia, CEP: 

49.032-490 – Aracaju/SE, considerando a legislação em vigor, e através do presente Edital, 

oferta vagas para participação de docentes no Projeto Mentoria. 

 

1) DOS OBJETIVOS 

 

O Projeto Mentoria constitui iniciativa institucional do Grupo Tiradentes, desenvolvida no âmbito de seu 

Programa de Retenção e Relacionamento, objetivando: 

a) Acompanhar os primeiros passos dos alunos; 

b) Estimular a formação de grupos; 

c) Instigar a busca por melhor aproveitamento acadêmico; 

d) Orientar sobre funcionamento da Instituição; 

e) Construir novos saberes a partir das inter-relações;  

f) Diminuir o anonimato acadêmico. 

 

2) DA CATEGORIA  

 

 Remuneração: o professor orientador deverá cumprir uma carga horária de 04 (quatro) horas 

semanais, para isso receberá 04 horas/aula, bolsa de 60% de desconto no Unit Idiomas e 

certificado de participação no projeto. 

 

2.1. A bolsa de estudos concedida perdura pelo período de um semestre letivo (não incluso o 

pagamento para os meses de janeiro e julho), e pode ser prorrogado a critério da gestão do Projeto.  
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3) DO PERFIL DO PROFESSOR ORIENTADOR 

O professor Mentor deverá possuir boa capacidade de comunicação, articulação e liderança; 

conhecer os processos acadêmicos; ser proativo; ter atuação em atividades de extensão e 

eventos institucionais.  

 

3.1. Das Atribuições: 

 
 Elaborar e executar, o Plano de Trabalho para o grupo de discentes que lhe for designado;  

 Participar das reuniões convocadas pela coordenação do Projeto;  

 
 Elaborar o Relatório mensal das atividades desenvolvidas sob sua responsabilidade, com 

inserção de fotos comprobatórias das atividades;  

  
 Apresentar, ao término do semestre, Relatório Final de Atividades; 

 Fomentar a integração e fortalecer os vínculos entre os discentes e a instituição; 

 Estimular o desenvolvimento de atividades acadêmicas, científicas, culturais e esportivas; 

 
3.2. Dos Requisitos 

 Ser docente do curso a pelo menos 02 semestres; 

 Ter participado de projetos de pesquisa ou extensão nos últimos 03 anos; 

 Ter disponibilidade de 04 (quatro) horas semanais para reunião de orientação com os Mentores; 

 Possui avaliação nominal docente igual ou superior a 3,7; 

 Ter um bom relacionamento com os alunos. 

 

4) DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. As inscrições serão efetivadas na Coordenação do Curso, mediante preenchimento de 

requerimento próprio. 

 

4.2. É vedado ao candidato concorrer à Mentoria de 02 (dois) cursos simultaneamente. 

 

4.3. O período de inscrições para Mentoria será entre 12 a 14/02/2020. 

 

Local: Sala das Coordenações dos Cursos de Graduação. 

Horário: das 8 às 22 horas. 
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4.4. O candidato deverá solicitar vaga no curso de seu interesse por meio de requerimento próprio, 

(anexo I) a ser preenchido e entregue à Coordenação do Curso, devidamente protocolado. 

 

4.5. Documentação exigida: 

 

I. Curriculum Vitae (modelo Lattes); 

II. Ficha de inscrição (anexo ao presente edital). 

 

5) DA SELEÇÃO 

 

5.1. A seleção dos professores será realizada mediante análise do currículo e se necessário, 

entrevista. 

5.2. O quantitativo e a distribuição de vagas por curso e demais informações do processo, estão 

descritos no presente edital; 

 

6) DO RESULTADO 

 

6.1. O resultado final será tornado público pela Pró-Reitoria de Graduação, pela internet por meio 

de lista disponível no site da instituição no dia 17/02/2020. As atividades da Mentoria terão início 

a partir de 18/02/2020. 

 

7) DA DURAÇÃO 

7.1. A admissão do professor orientador é realizada por um semestre letivo, podendo ser prorrogado 

a critério da coordenação do projeto; 

 

8) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, observadas as demais formalidades, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Aracaju, 11 de fevereiro de 2020. 
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ANEXO I 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR OREINTADOR 

2020/1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

1. Nome do professor: 

2. Matrícula: 

3. Curso: 

4.Disponibilidade de horário para o projeto:  

5. Telefone: 

6. E-mail: 

 

 

Aracaju, _____de_______________ de 2020. 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Professor Candidato 
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ANEXO II 

 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

 

 

CURSOS 
VAGAS 

 

Arquitetura 01 

Nutrição 01 

 

 


