
 
EDITAL 016/2018 

_________________________________ 

ABERTURA DE VAGAS PARA ALUNOS  
DOS CURSOS DE LICENCIATURA  
COMO TUTORES DE CURSO  
INTERDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO  
AMBIENTAL 
 ______________________________ 
 
 

A Direção Acadêmica da Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista (FCL/FESB), 

no uso de suas atribuições legais por meio do edital 016/2018, através do Núcleo Interdisciplinar 

de Estudos Pedagógicos e Pesquisas, torna pública a abertura de inscrição destinada a 

selecionar alunos dos cursos de licenciatura para atuação como tutor presencial em 

curso interdisciplinar de educação ambiental para jovens de Bragança Paulista, nas 

dependências da FESB com prazo de execução previsto de Setembro a Novembro de 2018. 

 

1. DO OBJETIVO DA PROPOSTA 

Ciente de sua responsabilidade e compromisso com a formação dos profissionais do 

magistério, faz-se necessário desenvolver a interlocução entre IES, Escola de Educação Básica 

e comunidade para que os licenciandos possam conhecer a realidade e buscar juntos novas 

práticas pedagógicas, como também assegurar a articulação entre teoria no processo de 

formação de docentes, fundamentada  no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, 

contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

A interdisciplinaridade inerente do fazer pedagógico tem na educação ambiental como área do 

conhecimento que favorece a relação da teoria e prática, estabelecendo contato com a 

comunidade jovem construindo valores de sustentabilidade. 

Para os alunos na atuação como tutores de proposta interdisciplinar denominada Curso 

Protagonismo Socioambiental Juvenil, os objetivos são aperfeiçoar a formação prática e 

profissional do discente dos cursos de licenciatura através da imersão em uma prática 

interdisciplinar e propiciar a atualização teórica e didático metodológica. 

 

2. VAGAS OFERECIDAS 

Serão 8 vagas, sendo 4 para atuação como tutor presencial do curso da manhã às quintas-

feiras e 4 para o curso da tarde às segundas-feiras. 

Duração da atividade: início em setembro de 2018 e finalização em novembro de 2018. 

Carga horária total: 25 horas. 



 
Oficina preparatória para a ação da tutoria: 10 horas, sendo 04h presenciais no sábado dia 15 

de Setembro de 2018 e 06h orientações online durante o período do curso. 

Atuação como tutor: 15 horas, sendo 5 encontros de 3 horas (às quintas-feiras, de manhã, 27 

de Setembro e 4, 11,19 e 25 de outubro e às segundas-feiras, à tarde, 24 de setembro, 1, 8, 22 

e 29 de outubro), havendo possibilidade de alteração de datas. 

Local: dependências da FESB, av. Francisco Samuel Luchesi Filho, 770 Bairro Penha – 

Bragança Paulista – SP. 

A atividade de tutoria não envolve qualquer tipo de remuneração financeira ou desconto 

em mensalidade. Os alunos que atuarem como tutores no curso interdisciplinar de 

educação ambiental receberão certificado de 25 horas sendo validados como AACC, 

assim como 15 horas de regência em estágio supervisionado. 

  

3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da FCL/FESB; 

3.2. Ser aprovado em processo seletivo realizado pela FCL/FESB, regido por este edital;  

3.3. Declarar ter disponibilidade de dedicar 25 horas para o desenvolvimento das atividades 

propostas pelo Núcleo Interdisciplinar; 

 3.4. Firmar Termo de Compromisso. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 4. 1 A inscrição do candidato implicará na aceitação tácita das condições estabelecidas no 

presente Edital e seus anexos, dos quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.3 As inscrições ocorrerão no período de 22 a 29 de agosto de 2018, através do preenchimento 

de formulário online disponível em https://goo.gl/forms/lezh0vB4f1IJGVVl1 . 

 

5. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS  

5.1 Caberá à Comissão local de seleção, formada pelo Coordenador Pedagógico da FESB e 

professora responsável pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos Pedagógicos e Pesquisas, a 

responsabilidade integral pela organização e realização do processo seletivo dos estudantes. 

5.2. Serão considerados como critério de avaliação do processo seletivo dos candidatos a 

residentes do Programa de Residência Pedagógica FCL/FESB: 

i.  carta de interesse (online) – com pontuação de 0 a 10; 

ii. entrevista –com pontuação de 0 a 10. 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/lezh0vB4f1IJGVVl1


 
 

6. DAS ATRIBUIÇÕES DOS TUTORES 

6.1 Caberá aos estudantes tutores do curso interdisciplinar de educação ambiental: 

ii. Cumprir a carga horária de 25h, sendo 10h de formação para atuação como tutor e 15 horas 

na execução da função como tutor; 

iii. Desenvolver as ações com assiduidade e de forma acadêmica, profissional e ética;  

iv. Elaborar e entregar os relatórios de desenvolvimento e avaliação da atividade. 

 

7. DO CRONOGRAMA 

 O processo de seleção ocorrerá conforme cronograma do quadro abaixo: 

Inscrições De 22 de agosto a 29 de agosto de 2018 

Análises e entrevistas De 30 de agosto a 6 de setembro de 

2018 

Resultado 10 de setembro de 2018 

Encontro de formação 15 de setembro de 2018 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1. Para esclarecimento de dúvidas e obtenção de mais informações deve ser consultado o 

Docente responsável pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos Pedagógicos e Pesquisas. 

8.2. A certificação só será garantida a quem tiver a participação integral nas 25 horas do projeto. 

8.3. Os casos omissos a este edital serão resolvidos conjuntamente entre a Comissão local de 

seleção. 

 

 

Bragança Paulista, 20 de agosto de 2018. 

 

 

Profa. Dra. Maria Raquel de G. O. C. Negro 
Diretora Acadêmica da FCLBP 

 


