
Edital EACH/CPG 012/2017 

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 

Abertura de inscrições para Bolsa de Tutoria em Resolução de Problemas 

1º Semestre de 2017 

 

Estarão abertas inscrições para preenchimento de 1 (uma) vaga em monitoria supervisionada de docência, 

denominado Tutoria em Resolução de Problemas, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), 

referente ao 1º semestre de 2017, no período de 16 a 17 de fevereiro de 2017, exclusivamente através do e-

mail cpg-each@usp.br. 

 

Será oferecida 1 (uma) vaga, para atuar presencialmente na disciplina Resolução de Problemas I, sob 

responsabilidade da Profa. Dra. Renata Colombo. 

 

Poderão candidatar-se alunos regularmente matriculados em programas de pós-graduação da EACH-USP, 

nível mestrado ou doutorado, porém somente poderá receber auxílio financeiro aluno que não possua 

vínculo empregatício com a Universidade, não seja bolsista do estágio PAE no semestre, e não seja bolsista 

CAPES, OEA ou de algum programa remunerado cujo pagamento seja feito pela USP. 

 

Documentos para inscrição: 

 

1) Ficha de inscrição preenchida e assinada, exclusivamente disponível no site da EACH: 

http://www5.each.usp.br/programa-tutoria-rp/; 

2) Plano de trabalho assinado (modelo no site), no qual constam as tarefas de responsabilidade do pós-

graduando (lembrando-se que é vedado ministrar mais do que 10% das aulas teóricas expositivas da 

disciplina e, sob qualquer hipótese, estagiar sem supervisão do docente responsável); 

3) Ficha do aluno atualizada disponível no sistema Janus (é obrigatório o aluno estar regularmente 

matriculado); 

4) Curriculo lattes; 

5) Comprovante de quitação eleitoral do TRE (link: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-

quitacao-eleitoral) 

6) Conta corrente no Banco do Brasil (obrigatório apenas para o/a aprovado/a). 

 

O encaminhamento dos documentos deverá ser feito exclusivamente através do e-mail atendimentopos-

each@usp.br, em formato .pdf, com as devidas assinaturas, sendo que, caso solicitado, os aprovados devem 

apresentar posteriormente os originais.  É vedada a inscrição sem entrega da documentação completa 

constante no edital. 

 

O resultado final será divulgado no site da EACH-USP na data provável de 23 de fevereiro de 2017. Os 

candidatos serão selecionados e classificados pela docente responsável pela disciplina, observando a ficha 

do aluno, currículo Lattes e aderência com a disciplina. 

 

As atividades do aluno deverão ser compatíveis com suas atividades na pós-graduação e terão a carga 

horária de 06 (seis) horas semanais. O candidato selecionado deverá atuar junto à disciplina Resolução de 

Problemas I, as segundas-feiras das 8:00 as 12:00h, e terá a supervisão da Profa. Dra. Renata Colombo.  

O resultado final será divulgado no site da EACH, e o aluno selecionado terá cinco dias úteis, a contar da 

publicação, para assinar o termo de compromisso e para informar ao Serviço de Pós-Graduação da EACH 

(via e-mail) o número de conta corrente no Banco do Brasil, caso não tenha sido informado na ficha de 

inscrição. O não cumprimento do prazo implica em cancelamento da inscrição do candidato. 

O aluno participante do Programa de Tutoria deverá entregar no Serviço de Pós-Graduação a folha de 

frequência preenchida e assinada no último dia de cada mês, de março a junho, sob pena de cancelamento 

da bolsa e da emissão do Certificado/Declaração. Ao término da Tutoria, o aluno deve entregar em até 15 

dias um relatório assinado por ele e pelo supervisor, a ser apreciado pela Coordenação do Ciclo Básico. 

 

A conclusão da Tutoria, com aprovação do relatório, dará ao aluno direito de receber certificado de 

participação na Tutoria em Resolução de Problemas da EACH.  
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Por sua participação no Programa, o aluno que não tenha vínculo empregatício com a Universidade, não 

receba bolsa PAE no semestre e nem seja bolsista CAPES, OEA ou outro Programa similar, receberá 

auxílio financeiro mensal no valor de R$ 400,00.  

 

Aluno com bolsa FAPESP, se aprovado, deve providenciar licença para participação no Programa junto à 

instituição de fomento, caso contrário, são considerados inelegíveis à vaga pleiteada.  

 

A participação no Programa não estabelecerá vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo, 

porém, o candidato aprovado estará segurado contra acidentes pessoais. 

 

Casos omissos serão decididos pela Comissão Coordenadora do Ciclo Básico da EACH. 

 

Outras informações poderão ser obtidas através do e-mail cpg-each@usp.br 

 

 


