UNIVERSIDADE FRANCISCANA
Pró-reitoria Acadêmica
EDITAL Nº 10/2019
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIA – PROINT
A Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade Franciscana, no uso de suas
atribuições legais, torna público o edital do Programa Institucional de Tutoria –
PROINT, na modalidade a distância (EaD), para o 1º semestre de 2019.
1 INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
1.1 Objetivos
O Programa Institucional de Tutoria objetiva:
- colaborar na superação das dificuldades de aprendizagem da formação
básica dos estudantes ingressantes na instituição, especificamente nas
áreas de Língua Portuguesa e Matemática;
- desenvolver técnicas de estudo;
- elevar a autoestima dos alunos;
- minimizar a evasão dos estudantes ingressantes;
- integrar os cursos de graduação e pós-graduação da instituição.
1.2 Duração
As atividades do Programa serão desenvolvidas no ambiente Moodle, no
período de 22 de abril a 31 de maio de 2019.
1.3 Cursos ofertados
O Programa será ofertado em dois cursos distintos: Língua Portuguesa e
Matemática Básica.
2 INSCRIÇÃO
A inscrição será realizada exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico
<http://www.ufn.edu.br/site/evento/mais-eventos>, no período de 18 de março a 15 de
abril para os dois cursos.
O interessado poderá se inscrever em um ou nos dois cursos ofertados. Para
isso, deverá preencher o formulário eletrônico, conferir os dados digitados e imprimir
o boleto para pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00 (sessenta reais),
para cada curso. O pagamento do boleto deverá ser efetuado em qualquer agência
bancária ou rede lotérica. O comprovante de pagamento deve ser guardado para
futura conferência, caso necessário.

2.1 Condições para inscrição
Para inscrever-se no Programa, o interessado deve:
- ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação ou de
pós-graduação da Universidade Franciscana;
- ser servidor técnico-administrativo ou professor da Universidade
Franciscana.
3 METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO
O Programa será realizado no Ambiente Virtual Moodle, onde serão
disponibilizados materiais de apoio aos estudantes, bem como em dois encontros
presenciais, com acompanhamento de tutores, para tirar dúvidas. A aprendizagem
será mensurada em forma de tópicos e exercícios a serem desenvolvidos pelos
inscritos. Os conteúdos estão estruturados num total de 40 horas-aula, para Língua
Portuguesa e 40 horas-aula, para Matemática Básica.
Os participantes receberão um certificado de participação do Programa
Institucional de Tutoria contemplando 40 horas-aula para cada curso, para
aproveitamento como Atividades Curriculares Complementares (ACC). Para tal, os
participantes deverão ter 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em cada curso
e ter aproveitamento mínimo de 60% em cada uma das atividades propostas no(s)
curso(s) matriculado(s).
4 INFORMAÇÕES
Pró-reitoria Acadêmica
Rua dos Andradas, n° 1614, Prédio 7, 5º andar – Conjunto I, Santa Maria - RS.
E-mail: proac@ufn.edu.br
Telefone: (55) 3220-1208
Horário: 8h30min às 11h30min e das 14h às 18h

Santa Maria, 14 de março de 2019.
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