
 Ações aprovadas 
 

Ação I – CECH/CODAP - Apoio 
Pedagógico para a realização de ação 

tutorial em Estratégia de Leitura e 
Escrita no Ensino Fundamental do 

CODAP – Esta ação visa implantar um 
projeto de educação tutorial, 

coordenado por um professor tutor 
vinculado ao CECH ou ao CODAP e 

voltada para ações interdisciplinares de 
ensino, com oferta sistemática de 
oficinas de estratégia de leitura e 

escrita. Esta ação de apoio pedagógico 
será desenvolvida por alunos da 

graduação e terá como público-alvo os 
alunos do CODAP, sendo o foco especial 

a diminuição da retenção e evasão no 
ensino fundamental. 

Formação em 
línguas adicionais: 
foco na leitura e 

escrita acadêmicas 
 

Avaliação 
diagnóstica de 
estudantes da 

educação básica: 
fluência em leitura 

oral e compreensão 
leitora 
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RESULTADO APÓS RECURSOS 
 

Coordenador(es) do Plano de Trabalho / 
e-mail(s) do(s) Coordenador(es) do Plano de 

Trabalho 

Nº DE 
VAGAS 

Isabel Cristina Michelan de Azevedo 
icmazevedo@hotmail.com; 

 
Ricardo Nascimento Abreu 
tennascimento@gmail.com 

 
 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Alessandra Pereira Gomes Machado 
alessandrasje@hotmail.com 

 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Prazo de 
Execução 

Curso ao qual o aluno deverá 
estar vinculado para concorrer 

à vaga: 

 

 
12 

(doze) 
meses 

 

Letras, Pedagogia, Psicologia, 
Fonoaudiologia 

 

 
12 

(doze) 
meses 

 

Letras 
 



Ação II – CCET/CODAP - Apoio 
Pedagógico para a realização de ação 

tutorial em Letramento Matemático no 
Ensino Fundamental do CODAP – Esta 

ação visa implantar um projeto de 
educação tutorial, coordenado por um 

professor tutor vinculado ao CCET ou ao 
CODAP e voltada para ações 

interdisciplinares de educação 
matemática. Esta ação de apoio 

pedagógico será desenvolvida por 
alunos da graduação e terá como 

público-alvo os alunos do CODAP, sendo 
o foco especial a diminuição da 

retenção e evasão no ensino 
fundamental. 

Letramento 
Matemático 

 

Érica de Oliveira Jarske 
ericajarske@gmail.com 

 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

12 (doze) 
meses Matemática Licenciatura 

Ação III – CECH/CODAP - Apoio pedagógico 
para a realização de ação tutorial no 

Departamento de Artes Visuais e Design do 
Centro Educação Ciências Humanas – Esta 

ação visa implantar um projeto de educação 
tutorial, coordenado por um professor tutor 
com vistas a atuação de discentes dos cursos 

de Artes Visuais e Design no 
desenvolvimento oficinas criativas com os 
discentes do Colégio de Aplicação da UFS. 

-   -   - -   -   - 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

  

Ação IV – CCAA - Apoio pedagógico para 
a realização de ação tutorial no Centro 
de Ciências Agrárias Aplicadas –- Esta 

ação visa implantar um projeto de 
educação tutorial, coordenado por um 

professor tutor e voltada para ações 
interdisciplinares de ensino, de forma a 
colaborar para a ampliação das ações 

de apoio pedagógico aos alunos da 
graduação, com foco especial na 

diminuição da retenção e evasão nos 
cursos do Centro. 

Matemática básica e 
utilizações na 
topografia e 
elementos 

de Geodésia 
 

Rychardson Rocha de Araújo 
rychardsonrocha@gmail.com 

 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

12 (doze) 
meses 

 

Engenharia Agrícola, 
Engenharia de Pesca, 

Engenharia Agronômica, 
Engenharia Florestal e 

Zootecnia 

Integração de ensino, 
pesquisa e extensão em 

agroecologia para 
promoção da melhoria 

do desempenho 
acadêmico de discentes 

das ciências agrárias 

Gláucia Barretto Gonçalves 
glauciabarretto@yahoo.com.br 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

12 (doze) 
meses 

 

Engenharia Agronômica, 
Engenharia Florestal, 
Zootecnia, Medicina 

Veterinária, Engenharia 
Agrícola, Engenharia de Pesca. 

  



Ação V – CCBS - Apoio pedagógico para 
a realização de ação tutorial no Centro 
de Ciências Biológicas e da Saúde - Esta 
ação visa implantar um projeto de 
educação tutorial, coordenado por um 
professor tutor e voltada para ações 
interdisciplinares de ensino, de forma a 
colaborar para a ampliação das ações 
de apoio pedagógico à graduação, com 
foco especial na elaboração de material 
didático para alunos com deficiência.  

Elaboração de Material 
lúdico para alunos com 

deficiência 

Yzila Liziane Farias Maia de Araujo 
vlmaia@yahoo.com.br 

ou 
yzila.ufs@gmaiI.com 

Até 03 
bolsistas e 

até 06 
voluntários 

12 (doze) 
meses 
 

Ciências 
Biológicas Licenciatura, Artes 
Visuais ou áreas afins com a 

temática do projeto. 
 

Ação VI – CCBS - Apoio pedagógico para 
a realização de ação tutorial no Centro 
de Ciências Biológicas e da Saúde (para 
disciplinas de alta retenção)- Esta ação 
visa implantar um projeto de educação 
tutorial, coordenado por um professor 
tutor e voltada para ações 
interdisciplinares de ensino, de forma a 
colaborar para a ampliação das ações 
de apoio pedagógico à graduação, com 
foco especial na elaboração oficinas, 
seminários e cursos de apoio que 
envolvam conteúdos de disciplinas que 
apresentem alta retenção.  

Programa de 
Assessoria Didática 

nas Disciplinas 
Fisiologia, 

Fisiopatologia e 
Operações Unitárias 

Farmacêuticas 
 

Dulce Marta Schimieguel Mascarenhas 
Lima 

dulcemarta@hotmail.com 
 

 

Até 03 
bolsistas e 

até 03 
voluntários 

12 (doze) 
meses 
 

Farmácia, Odontologia ou 
Medicina 

Ação VII – CCET/DMA - Apoio 
pedagógico para a realização de ação 
tutorial no Departamento de 
Matemática do Centro de Ciências 
Exatas e Tecnológicas - Esta ação visa 
implantar um projeto de educação 
tutorial, coordenado por um professor 
tutor e voltada para a ampliação das 
ações de apoio pedagógico aos alunos 
da graduação, com foco especial na 
diminuição da retenção e evasão nos 
cursos do Centro.  

Acompanhamento 
virtual de aprendizagem 

para 
disciplinas básicas do 

Departamento de 
Matemática 

Evilson da Silva Vieira 
evilson@ufs.br 

 
Colaborador: Prof. Me. Francisco Petrúcio 

Cavalcante Junior 
 

Até 03 
bolsistas e 
até 06 
voluntários  

12 (doze) 
meses 
 

Matemática, Engenharia 
Civil, Engenharia Mecânica, 
Engenharia Elétrica, Física, 
Química, Ciência da 
Computação ou 
Sistemas de Informações. 
 

  



Ação VIII - CCET/DFI - Apoio pedagógico 
para a realização de ação tutorial no 
Departamento de Física do Centro de 
Ciências Exatas e Tecnológicas - Esta 
ação visa implantar um projeto de 
educação tutorial, coordenado por um 
professor tutor do Departamento de 
Física do CCET e voltada para a 
ampliação das ações de apoio 
pedagógico aos alunos da graduação, 
com foco especial na diminuição da 
retenção e evasão nos cursos do 
Centro.  

Apoio Pedagógico à 
disciplina Física 1 

 

Márcia Regina Pereira Attie 
marcia.attie@gmail.com 

 

Até 02 
bolsistas e 
até 04 
voluntários  

12 (doze) 
meses 
 

Ciência da Computação, Engenharia 
Agrícola, Engenharia Ambiental e 
Sanitária , Engenharia Civil, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia 
de Computação, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Eletrônica, Engenharia de 
Materiais, Engenharia Mecânica, 
Engenharia de Petróleo, Engenharia 
De Produção, Engenharia Química, 
Física Astrofísica, Física Bacharelado, 
Física Licenciatura, Física Médica, 
Matemática, Matemática Aplicada e 
Computacional, Matemática 
Licenciatura, Matemática 
Bacharelado, Química Licenciatura, 
Química Bacharelado e Química 
Tecnológica 

Um projeto de tutoria 
para alavancar o 

desempenho 
dos alunos na disciplina 

Física Matemática 1 

Osmar de Souza e Silva Júnior 
osmar@ufs.br 

 

Até 02 
bolsistas e 
até 04 
voluntários 

12 (doze) 
meses 
 

Física Licenciatura, 
Bacharelado, Astrofísica 
ou Física Médica 
 

Ação IX – CCET/DCOMP - 
Desenvolvimento e execução de 
software de acompanhamento das 
ações de Apoio Pedagógico – Esta ação 
visa atuar com análise e levantamento 
de dados e requisitos, 
acompanhamento de execução e testes, 
criação/manutenção de extratores e 
processos de ETL, participação em 
modelagem de dados relacional e 
multidimensional, criação, manutenção 
e testes de relatórios gerenciais, 
visando assim conceber ferramentas 
que colaborem para análise do 
desempenho acadêmico da graduação 
na UFS. A ação deverá contar 
preferencialmente com graduandos em 
Sistema da Informação ou Ciência da 
Computação.  

Data Mining e Data 
Analytics para Apoio 
à Gestão Estratégica 

e Mitigação da 
Evasão Escolar 

 

Methanias Colaço Rodrigues Júnior 
mjrse@hotmail.com 

 

Até 02 
bolsistas e 
até 04 
voluntários  

12 (doze) 
meses 
 

Sistema da Informação ou 
Ciência da Computação 

  



Ação X – CECH/NEABI - Esta ação visa 
implantar um projeto de educação 
tutorial, coordenado por um professor 
tutor vinculado ao CECH e/ou ao NEABI 
para promoção de oficinas e seminários 
acerca da temática étnico-racial, com 
especial ênfase no debate sobre a 
aplicação da lei 10.639, modificada pela 
lei 11.645, acerca da introdução de 
conteúdos ligados à historia e à cultura 
da África e das populações afro-
brasileiras e indígenas no país. A ação 
deverá contar preferencialmente com 
graduandos de História, Ciências 
Sociais, Geografia ou Pedagogia.  

NEABI – atuando na 
luta anti-racista na 

UFS 
 

Edinéia Tavares Lopes 
edineia.ufs@gmail.com 

 

Até 01 
bolsista e 
até 02 
voluntários  

12 (doze) 
meses 
 

História, Ciências Sociais, 
Geografia ou Pedagogia. 

Ação XI - CECH/DCOS - ENADE - Esta 
ação visa implantar um projeto de 
educação tutorial, coordenado por um 
professor tutor e voltada para ações 
interdisciplinares de ensino, de forma a 
colaborar para a ampliação das ações 
de apoio pedagógico aos alunos da 
graduação, com foco especial na 
preparação para as avaliações do 
ENADE e na realização de ações de 
diminuição da retenção e evasão nos 
cursos do Centro. A ação deverá contar 
com ao menos 1 graduando do curso de 
Comunicação Social e 1 do curso de 
Jornalismo.  

Apoio ao 
desempenho 

acadêmico dos 
alunos dos cursos 

do DCOS 
 

Tatiana Güenaga Aneas/Carina Flexor (curso de 
Publicidade e Propaganda) // Vitor 

Belém/Greice Schneider (curso de Jornalismo) 
 

tatiana.aneas@gmail.com; cflexor@gmail.com; 
vitorcfb@gmail.com; greices@gmail.com; 

Até 02 
bolsistas e 
até 04 
voluntários  

12 (doze) 
meses 
 

Publicidade e Propaganda e 
Jornalismo 

Ação XII - CECH/DPS - ENADE - Esta ação 
visa implantar um projeto de educação 
tutorial, coordenado por um professor 
tutor e voltada para ações 
interdisciplinares de ensino, de forma a 
colaborar para a ampliação das ações 
de apoio pedagógico aos alunos da 
graduação, com foco especial na 
preparação para as avaliações do 
ENADE e na realização de ações de 
diminuição da retenção e evasão nos 
cursos do Centro. A ação deverá contar 
com alunos do curso de Psicologia.  

Avaliação da adequação 
do curso de Psicologia 

com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais e 

o 
ENADE 

Julian Tejada 
julian.tejada@gmail.com 01 bolsista 

06 (seis) 
meses 
 

Psicologia 
 



Ação XIII - CECH/DAVD - ENADE - Esta 
ação visa implantar um projeto de 
educação tutorial, coordenado por um 
professor tutor e voltada para ações 
interdisciplinares de ensino, de forma a 
colaborar para a ampliação das ações 
de apoio pedagógico aos alunos da 
graduação, com foco especial na 
preparação para as avaliações do 
ENADE e na realização de ações de 
diminuição da retenção e evasão nos 
cursos do Centro. A ação deverá contar 
com alunos do curso de Design.  

-   -   - -   -   - 
01 bolsista 
e até 02 
voluntários  

  

Ação XIV – CECH/CCSA/ASCOM - 
Divulgação de ações de combate à 
retenção de alunos na graduação – Esta 
ação acompanhará as atividades da 
Assessoria de Comunicação 
(ASCOM/UFS) na divulgação da sua 
agenda e cobertura de eventos de 
combate à retenção e evasão nos 
cursos de graduação, envolverá 
atividades de clipagem de notícias, 
interação institucional e produção de 
publicações para redes sociais, 
elaboração de matérias e fotografias 
jornalísticas com distribuição na mídia 
interna e externa, organização do 
acervo fotográfico e digitalização de 
documentos. Os bolsistas poderão 
serão graduandos em Comunicação 
Social – habilitação Jornalismo, Design 
Gráfico e Biblioteconomia. 

Divulgação de ações de 
combate à retenção de 

alunos na graduação 

Pericles Moraes 
Unidade/Subunidade: Assessoria de 

Comunicação (Ascom/UFS) 
01 bolsista  

12 (doze) 
meses 
 

Design 

Ação XV – CCSA/DTUR - Esta ação visa 
implantar um projeto de educação tutorial, 
coordenado por um professor do 
Departamento de Turismo e voltada para 
ações que contribuam no mapeamento e 
apresentação das estruturas dos cursos de 
graduação, na realização da Semana de 
Integração Acadêmica e na divulgação dos 
cursos de acordo com orientações da tutoria 
e/ou da Pró-Reitoria de Graduação.  

UFS de Braços Abertos 
Rosana Eduardo da Silva Leal 

rosanaeduardo@yahoo.com.br 
 

Até 04 
bolsistas e 
até 06 
voluntários  

12 (doze) 
meses 
 

Turismo 



Ação XVI - CCSA/ENADE- Esta ação 
visa implantar um projeto de 
educação tutorial, coordenado por 
um professor tutor e voltada para 
ações interdisciplinares de ensino, 
de forma a colaborar para a 
ampliação das ações de apoio 
pedagógico aos alunos da 
graduação, com foco especial na 
preparação para as avaliações do 
ENADE e na realização de ações de 
diminuição da retenção e evasão 
nos cursos do Centro. A ação deverá 
contar com ao menos 1 graduando 
do curso de Economia, 1 do curso de 
Ciências Contábeis, 1 de Direito e 1 
de Relações Internacionais.  

Apoio pedagógico para 
o curso de Ciências 
Contábeis para a 
realização de ação 
tutorial no Centro de 
Ciências Sociais 
Aplicadas - CCSA  

 

Huang Chien En 
huang1976.1@gmail.com 

 
Professores colaboradores: 

Mariana Dórea Figueirêdo Pinto 
Edson Souza de Jesus 

01 bolsista 
e 01 
voluntário  

06 (seis) 
meses 
 

Ciências Contábeis 

Apoio pedagógico para 
o curso de Economia 
para a realização de 
ação tutorial no Centro 
de Ciências Sociais 
Aplicadas - CCSA  

 

Elmer Nascimento Matos 
dee.ufs@gmail.com 

 

01 bolsista 
e 01 
voluntário 

06 (seis) 
meses Economia 

Ação CCSA/ENADE – 
curso de Relações 

Internacionais 
 

 
Corival Alves do Carmo 

corrival@gmail.com 
 

 

01 bolsista 
e 01 
voluntário 

06 (seis) 
meses Relações Internacionais 

Ações interdisciplinares: 
leitura para o 

letramento e cidadania 
na IES 

Mariléia Silva dos Reis 
prof.marileia@gmail.com 

 

01 bolsista 
e 01 
voluntário 

12 (doze) 
meses 
 

Letras ou cursos participantes 
do ENADE em 2018 

Ação XVII - Campus Itabaiana/DMAI - 
Esta ação visa implantar um projeto de 
educação tutorial, coordenado por um 
professor tutor do DMAI e voltada para 
ações interdisciplinares de ensino, de 
forma a colaborar para a ampliação das 
ações de apoio pedagógico aos alunos 
da graduação, com foco especial na 
diminuição da retenção em disciplinas 
matemáticas nos cursos do Campus.  

Programa de Iniciação a 
Cursos Superiores (PICS) 

Departamento de Matemática (DMAI) 
dmai@mat.ufs.br 

Até 04 
bolsistas e 
até 06 
voluntários  

12 (doze) 
meses 
 

Administração, Ciências 
Contábeis, Biologia, Física, 
Matemática, Química e 
Sistemas 
de Informação. 

Ação XVIII – Campus Sertão - A ação 
deverá apresentar proposta para 
integrar graduandos dos cursos de 
Zootecnia e Medicina Veterinária ao 
projeto de educação tutorial voltado 
para ações interdisciplinares de ensino 
atualmente em andamento no Campus 
(aprovado no Edital Conjunto n.01 

Ensino e Extensão: 
interdisciplinaridade e 
educação tutorial no 

Campus Sertão da UFS 

Patricia Rosalba Salvador Moura Costa 
patriciarosalba@gmail.com 

 

Até 02 
bolsistas e 
até 02 
voluntários  

12 (doze) 
meses 
 

Zootecnica, Medicina 
Veterinária  
 



PROGRAD/PROEST).  

Ação XIX – Campus Laranjeiras - Esta 
ação visa à implantação de um projeto 
de educação tutorial, coordenado por 
um professor tutor e voltada para ações 
interdisciplinares de ensino, de forma a 
colaborar para a ampliação das ações 
de apoio pedagógico aos alunos da 
graduação, com foco especial na 
diminuição da retenção e evasão nos 
cursos do Campus. A ação deverá 
contar com alunos dos cursos de Dança, 
Museologia, Arquitetura e Arqueologia.  

A Museologia em 
tempo de mudanças 

 

Priscila Maria de Jesus 
priscilamdj@gmail.com 

 
 

Até 03 
bolsistas e 
até 06 
voluntários  

12 (doze) 
meses 
 

Museologia 

Apoio pedagógico 
para a realização de 
ações educacionais 

tutoriais no 
Departamento de 

Dança (DDA) -
Campus Laranjeiras 

 

Jonas Karlos de Souza Feitoza 
jonaskarlos1@gmail.com 

Fernando Davidovitsch 
fernandodavidovitsch@gmail.com 

Jussara da Silva Rosa Tavares 
jussaufsdanca@hotmail.com 

Ana Maria de São José 
anasaojose@hotmail.com 

Até 02 
bolsistas e 
até 04 
voluntários 

12 (doze) 
meses 
 

Dança 

Ação XX – DIADE/DELIB/PROGRAD – 
Esta ação visa apoiar as ações de 
acompanhamento de discentes do 
ensino fundamental e médio em 
diferentes espaços da Universidade em 
eventos organizados pela DIADE.  

Articulação da 
Universidade Federal de 
Sergipe com a Educação 

Básica 

Luyse Moraes Moura 
luyse.moraesmoura@gmail.com 

01 bolsista 
e 01 
voluntário  

12 (doze) 
meses 
 

Pedagogia e demais 
licenciaturas 
 

Ação XXI – DPROG/DELIB/PROGRAD - 
Esta ação visa apoiar a Divisão de 
Programas da PROGRAD na 
coordenação dos programas de 
incentivo à graduação, articulando-se 
entre si e com os demais setores 
acadêmicos da UFS, com especial 
atenção aos Programas e Projetos de 
Educação Tutorial, bem como às demais 
iniciativas de apoio pedagógico.  

Apoio à comunicação, 
elaboração, análise  e 
gestão de projetos e 
programas ligados à 

melhoria dos cursos de 
graduação 

Lucas Miranda Pinheiro 
cucapinheiro@yahoo.com.br 

01 bolsista 
e 01 
voluntário  

12 (doze) 
meses 
 

Relações Internacionais; 
Licenciaturas; 

 

 

 

 


