
EDITAL DE SELEÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS NÃO PRESENCIAIS – ANP - NO 
ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UFF 

CHAMADA PARA BOLSISTA – Edital UFF no 01/2020 

 

Profª. Verônica Toste Daflon 

Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais 

 

Iniciação à Docência – Disciplinas relativas a este edital:  Sociologia Clássica I, Sociologia da 
Educação, Sociologia I, Sociologia Clássica II, Sociologia II, Introdução à Metodologia das 
Ciências Sociais, Metodologia das Ciências Sociais. 

Observação: Será selecionado(a) um(a) bolsista, que poderá ser alocado(a) em qualquer uma 
dessas disciplinas acima ou, a depender da demanda, em outra. 

 

Requisitos: 

1. Estar regularmente matriculado(a) nos cursos de graduação de Ciências Sociais, 
Sociologia ou Antropologia a partir do 3º período; 
 

2. Não ser bolsista de qualquer outro programa da Universidade ou de Institutos e 
Órgãos de Fomento; 
 

3. Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar (CR) maior ou igual a 6,0 (seis); 
 

4. Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais, auxiliando em atividades 
didáticas remotas, programadas pela coordenadora do projeto, sem prejuízo de suas 
atividades acadêmicas; 
 

5. Ter interesse em aprender sobre a linguagem específica da literatura sociológica 
clássica e compreender os fundamentos da metodologia e epistemologia das ciências 
sociais.  

 

Procedimentos para Inscrição: 

Enviar entre os dias 24 e 25 de Julho os seguintes documentos para o e-mail: 
veronicatoste@id.uff.br  

1. Declaração de Regularidade de Matrícula na Graduação – obtida por meio de acesso 
ao Sistema idUFF - https://app.uff.br/iduff/  
 

2. Declaração de ação afirmativa, quando for o caso, obtida por meio de acesso ao 
Sistema idUFF - https://app.uff.br/iduff/ 
 

3. Histórico escolar 



 
4. Currículo 

Da seleção: 

No dia 26 de julho, às 10h da manhã, os(as) candidatos(as) inscritos(as) receberão uma 
questão por e-mail, a ser respondida em até 2 horas. As respostas deverão ser enviadas para o 
e-mail veronicatoste@id.uff.br 

 

Dos critérios: 

A nota final será calculada de acordo com a seguinte métrica: 

Histórico escolar: peso 1 

Currículo: peso 1 

Questão: peso 2 

 

Haverá bonificação para estudantes que ingressaram pelas ações afirmativas, conforme 
expresso no edital UFF 01/2020: 

“O estudante que tenha ingressado em curso de graduação da UFF por política de ação 
afirmativa – cota que apresenta o componente de renda familiar per capita menor ou 
igual a 1,5 salário mínimo e que tenha atingido a nota mínima para aprovação – 6,0 
(seis) - no processo seletivo objeto desde Edital terá a nota final calculada de forma 
que seja atribuída uma bonificação de 20% da nota obtida na avaliação do estudante, 
conforme a expressão Nota Final = (Nota da avaliação ≥ 6) × 1,20”. 

 

Mais informações sobre a bolsa e processo seletivo: http://www.editais.uff.br/6976  

Dúvidas: veronicatoste@id.uff.br  

 

Cordialmente, 

Verônica Toste Daflon 

Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais 

 

   


