
SELEÇÃO DE TUTORES PARA AS DISCIPLINAS DE CÁLCULO
DIFERENCIAL E INTEGRAL I, CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
II, CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA E INTRODUÇÃO A
ÁLGEBRA LINEAR (PROTUT 2022)
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

Coordenadores: Claudio Javier Tablada (claudio@de.ufpb.br)
                          Ana Flávia Uzeda dos Santos Macambira (anaflavia@de.ufpb.br)

Quantidade de bolsas: 4 (quatro). Serão selecionados 2 tutores para o grupo de disciplinas de Cálculo Diferencial e
Integral I e Cálculo Diferencial e Integral II (grupo 1) e 2 tutores para o grupo de disciplinas de Cálculo Vetorial e 
Geometria Analítica e Introdução à Álgebra Linear (grupo 2). Cada bolsa consiste em oito parcelas de R$ 400,00 
(quatrocentos reais).

Carga horária: 12 (doze) horas semanais.

In  scrições  : 04/05/2022 a 11/05/2022 (até as 23:59 horas do dia 11/05) , através do e-mail  claudio@de.ufpb.br 
(com assunto: Inscrição – PROTUT 2022). No conteúdo da mensagem, o interessado deverá informar um telefone 
para contato (preferencialmente WhatsApp) indicando o grupo de disciplinas no qual está interessado em participar
como tutor e anexar a seguinte documentação:

• comprovante de matrícula no semestre 2021.2;
• histórico escolar atualizado.

Informa  ções  : O projeto de ensino, o edital nº 05/2022 do PROTUT, a 2da retificação do edital (com os prazos) e a 
resolução CONSEPE/UFPB nº 49/2014 são disponibilizados, para conhecimento dos candidatos, no link  
https://drive.google.com/drive/folders/1akQPqxQSEezgpvA514AEhZ1edeGVvBVw?usp=sharing

O aluno interessado deverá atender aos seguintes critérios:

1. Não receber outra bolsa institucional, a exceção daquelas que visam a assistência estudantil;
2. Ser regularmente matriculado nos cursos da UFPB;
3. Nunca ter sido reprovado nas disciplinas objeto da tutoria;
4. Ter sido aprovado nas disciplinas objeto da tutoria com média maior ou igual a 7,0 (sete).

Processo seletivo: o processo seletivo constará de prova escrita (em formato remoto) e entrevista para aqueles que 
sejam aprovados na prova escrita. A prova escrita abordará os temas que constam no componentes curriculares das 
disciplinas. 

• Data da prova escrita e horário: 12/05/2022, a partir das 16:00 horas, por videoconferência no Google 
Meet, cujo link será enviado posteriormente, por e-mail, após confirmação da inscrição.

• Data da entrevista: 13/05/2022, a partir das 10:00 horas, por videoconferência no Google Meet pelo 
mesmo link usado na prova escrita. 

• Classificação: Será baseada na nota da prova escrita. A média das notas no histórico escolar das 
disciplinas de cada grupo será usada como critério de desempate. Persistindo o empate, será classificado o 
aluno com maior Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA). 

• Divulgação dos resultados: o resultado final da seleção será enviado no dia 13/05/2022 para o e-mail dos 
inscritos.

Quaisquer dúvidas sobre o projeto de tutoria e/ou o processo seletivo favor entrar em contato pelo e-mail 
claudio@de.ufpb.br 
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