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1ª ETAPA – RENOVAÇÃO, ENCERRAMENTO OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES JÁ EM EXECUÇÃO 

Planos de Trabalho Tutores Número de Bolsistas 

1. Interdisciplinaridade e educação tutorial no Campus Sertão da UFS 
Anny Kelly Vasconcelos de Oliveira 

Lima 
annykellyv@hotmail.com 

10 Remunerados e 04 Voluntários 

2. A língua do universitário: fala, leitura e escrita para o letramento acadêmico 
Raquel Meister Ko. Freitag e Isabel 

Cristina Michelan de Azevedo 
03 Remunerados e 04 Voluntários 

3. Suporte Pedagógico para ações de acessibilidade e uso de documentos e arquivos digitais bem como 
oficinas sobre formatos e parâmetros de preservação digital. 

 

Lucas Miranda Pinheiro/DPROG 
Carlos Lázaro Meirelles Teixeira de 

Souza/ Divisão de Registro, 
Documentação e Arquivo 

02 Remunerados e 04 Voluntários 

4. Preparação para as avaliações do ENADE e na realização de ações de diminuição da retenção e 
evasão nos cursos do Centro. 

Sueli Maria da Silva Pereira/Denio 
Santos Azevedo/Marcos Eduardo 

Zambanini 
06 Remunerados e 04 Voluntários 

5. Empregabilidade e visão de mercado nas Ciências Sociais Aplicadas Valéria Aparecida Bari 06 Remunerados e 04 Voluntários 

6. Grupos de Apoio à Leitura - GAL Thiago Fernandes Franco 06 Remunerados e 04 Voluntários 

7. Curso de Apoio ao Cálculo Leandro Favacho da Costa 06 Remunerados e 04 Voluntários 

8. Usando Arduino para aprender a programar Antonio Ramirez Hidalgo 04 Remunerados e 04 Voluntários 

9. Formação em línguas adicionais: foco na leitura e escrita acadêmicas 
Isabel Cristina Michelan de Azevedo 

Ricardo Nascimento Abreu 
03 Remunerados e 04 Voluntários 



10. Avaliação diagnóstica de estudantes da educação básica: fluência em leitura oral e compreensão 
leitora 

Alessandra Pereira Gomes Machado 03 Remunerados e 04 Voluntários 

11. Letramento Matemático Érica de Oliveira Jarske 01 Remunerado e 02 Voluntários 

12. Elaboração de Material lúdico para alunos com deficiência 
Yzila Liziane Farias Maia de Araujo 

Aline Lima de Oliveira Nepomuceno 
04 Remunerados e 02 Voluntários 

13. Acompanhamento virtual de aprendizagem para disciplinas básicas do Departamento de Matemática Evilson da Silva Vieira 06 Remunerados e 04 Voluntários 

14. NEABI – atuando na luta anti-racista na UFS Edinéia Tavares Lopes 01 Remunerado e 02 Voluntários 

15. 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) 

04 Remunerados e 04 Voluntários 

16. Divulgação de ações de combate à retenção de alunos na graduação Pericles Moraes 02 Remunerados e 04 Voluntários 

17. UFS de Braços Abertos Rosana Eduardo da Silva Leal 10 Remunerados e 04 Voluntários 

18. Programa de Iniciação a Cursos Superiores (PICS) Departamento de Matemática (DMAI) 04 Remunerados e 06 Voluntários 

19. A Museologia em tempo de mudanças Priscila Maria de Jesus 03 Remunerados e 04 Voluntários 

20. Apoio pedagógico para a realização de ações educacionais tutoriais no Departamento de Dança 
(DDA) -Campus Laranjeiras 

Jonas Karlos de Souza Feitoza 
Fernando Davidovitsch 

Jussara da Silva Rosa Tavares 
Ana Maria de São José 

04 Remunerados e 04 Voluntários 

21. Apoio à comunicação, elaboração, análise  e gestão de projetos e programas ligados à melhoria dos 
cursos de graduação - DELIB 

Patrícia Rosalba Salvador Moura Costa/ 
Lucas Miranda Pinheiro  

02 Remunerados e 04 Voluntários 

22. Apoio à comunicação, elaboração, análise  e gestão de projetos e programas ligados à melhoria dos 
cursos de graduação - DILEC 

João Paulo Gama 02 Remunerados e 04 Voluntários 

23. Desenvolvimento de Produtos de Software e Montagem de Computadores de Placa Única 
Interoperáveis com o Sistema SIGAA/UFS 

Tarcísio da Rocha 
Rogério Patrício Chagas do Nascimento 

10 Remunerados e 06 Voluntários 

24. A Tutoria como método facilitador do desenvolvimento de habilidades teóricas e práticas na área de 
enfermagem materno infantil 

Ana Dorcas de Melo Inagaki 03 Remunerados e 08 Voluntários 



 

2ª ETAPA – ABERTURAS DE NOVAS AÇÕES 

 

Centro Departamento Propostas Apresentadas 
Planos de Trabalho 

Aprovados 

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

Coordenador(es) do Plano 
de Trabalho 

Número 
de bolsas 
Ofertadas 

Prazo de 
Execuçã

o 

Curso ao qual o 
aluno deverá 

estar vinculado 
para concorrer à 

vaga: 

CAMPUSITA 
DEDI – DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor, com ações realizadas nas 
escolas das Redes Municipal e Estadual de 
Educação; Implementação do Projeto UFS de 
Braços Abertos no Campus; Recepção dos  
discentes das licenciaturas na Brinquedoteca 
do Campus; Construção de portfólio digital 
para sistematizar as ações desenvolvidas; 
desenvolvimento de portfólio digital das 
escolas das redes estadual e federal que 
abrigam estágios obrigatórios das licenciaturas 
da UFS e compartilhamento de práticas 
pedagógicas realizadas a cada semestre. 

28. Ação CAMPUSITA-
Departamento de 
Educação 

João Paulo Gama Oliveira 
profjoaopaulogama@gmail

.com 
 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Pedagogia 

CCBS 
DFA - DEPARTAMENTO 

DE FARMÁCIA 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor, nas áreas de Química e 
Tecnologia Farmacêutica – com ênfase maior 
na diminuição da retenção e evasão do curso, 
bem como desenvolver competências e 
habilidades na área de química e tecnologia 
farmacêutica, realizado por meio da 
elaboração de material didático para alunos 
com dificuldades de aprendizagem, realização 
de tutoria, elaboração de oficinas, seminários 
e cursos de apoio que envolvam conteúdos 

29. Programa de ação 
tutorial nas áreas 

de Química e 
Tecnologia 

Farmacêutica 

Aurélia Santos Faraoni 
faraoniaurelia@yahoo.com

.br 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Farmácia, 
Química e 

Engenharia 
Química 

25. A Tutoria como método facilitador do desenvolvimento de habilidades teóricas e práticas aos alunos 
na área de Enfermagem em saúde do adulto e idoso. 

Ana Cristina Freire Abud 04 Remunerados e 08 Voluntários 

26. A Tutoria como método facilitador do desenvolvimento de habilidades teóricas em Fundamentos de 
Enfermagem. 

Andreia Centenaro Vaez 03 Remunerados e 08 Voluntários 

27. Integração de ensino, pesquisa e extensão em agroecologia para promoção da melhoria do 
desempenho acadêmico de discentes das ciências agrárias 

Gláucia Barretto Gonçalves 06 Remunerados e 08 Voluntários 

mailto:profjoaopaulogama@gmail.com
mailto:profjoaopaulogama@gmail.com


teóricos e práticos das disciplinas: Química I, 
Química analítica I, Química Orgânica I e 
Operações Unitárias Farmacêuticas. 

CCBS 
DNUT – 

DEPARTAMENTO DE 
NUTRIÇÃO 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor, voltada para ações 
interdisciplinares de ensino, com foco especial 
na diminuição da retenção e evasão do curso 
de Nutrição de São Cristóvão, bem como 
desenvolver competências e habilidades na 
área de Ciências da Alimentação e Nutrição, 
por meio da elaboração de material didático 
para alunos com dificuldades de 
aprendizagem, tutoriais e oficinas direcionadas 
às disciplinas de: Técnica dietética I e II, 
Nutrição e Dietética, Gestão de Unidades de 
Alimentação e Nutrição I e II, Avaliação 
Nutricional I e II, e Estatística. 

30. Suporte 
pedagógico em 

Ciências de 
Alimentos e 
Alimentação 

Coletiva. 

Izabela Maria Montezano 
de Carvalho  

i_montezano@yahoo.com 

Até 04 
bolsistas e 

até 06 
voluntários 

Até 12 
meses 

Nutrição 

31. Suporte 
pedagógico em 
Ciências da 
Alimentação e 
Nutrição – Ênfase 
em ENADE. 

Renata Rebello Mendes 
renatarmgomes@gmail.co

m 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Nutrição 

32. Suporte 
pedagógico em 
Ciências da 
Alimentação e 
Nutrição – 
Avaliação 
Nutricional e 
Nutrição e 
Dietética 

Raquel Simões Mendes 
Netto 

raquelufs@gmail.com 

01 bolsista 
e até 04 

voluntários 

Até 12 
meses 

Nutrição 

CCBS 
DFT - DEPARTAMENTO 

DE FISIOTERAPIA 
 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor, voltada para ações 
interdisciplinares de ensino, com foco especial 
na diminuição da retenção e evasão do curso 
de Fisioterapia de Aracaju, bem como 
desenvolver competências e habilidades na 
área de Biomecânica, Cinesiologia e 
Fisioterapia Neurológica,  realizado por meio 
da elaboração de material didático para alunos 
com dificuldades de aprendizagem, realização 
de tutoria, cursos ou oficinas que envolvam 
conteúdos teóricos e práticos  das disciplinas 
citadas. 

33. Ações cinético-
funcionais 
interdisciplinares                                                                          

Karina Laurenti Sato 
karinalsato@hotmail.com 

Até 02 
bolsistas e 

até 01 
voluntário 

Até 12 
meses 

Fisioterapia 

CCBS 
DFT - DEPARTAMENTO 

DE FISIOTERAPIA 
 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor, voltada para ações 
interdisciplinares de ensino, com foco especial 
em auxiliar alunos com necessidades especiais, 

34. Ações e cuidados 
interdisciplinares 

Mariana Tirolli Rett 
Bergamasco 

marianatrb@gmail.com 

Até 02 
bolsistas e  

01 
voluntário 

Até 12 
meses 

Fisioterapia 



público que constitui significativo foco de 
retenção e assim, desenvolver competências e 
habilidades através do acompanhamento 
desses alunos realizado por meio da 
elaboração de material didático para reduzir as 
dificuldades de aprendizagem, realização de 
tutoria, cursos ou oficinas que envolvam 
conteúdos teóricos e práticos das disciplinas 
ao qual os referidos alunos estiverem 
cursando. 

CCET 
DTA –  DEPARTAMENTO 

DE TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor, com ações propositivas 
destinadas ao fortalecimento do Curso e ao 
apoio pedagógico ao estudante com 
reprovação recorrente em disciplinas, 
desenvolvendo um plano de estudo 
individualizado para estudantes em situação 
de retenção ou risco de evasão, bem como 
promovendo a criação de grupos de estudo 
para disciplinas de elevado nível de 
reprovação, com ações de acolhimento 
também para os alunos ingressantes.   

35. Vivenciando o 
DTA: Apoio 
Pedagógico ao 
Curso de 
Engenharia de 
Alimentos. 

João Antonio Belmino dos 
Santos 

joaoantonio@ufs.br 

Até 04 
bolsistas e 

até 06 
voluntários 

Até 12 
meses 

Engenharia de 
Alimentos 

CCET 
DQI - DEPARTAMENTO 

DE QUÍMICA 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor, voltada para ações 
interdisciplinares de ensino, com foco especial 
na diminuição da retenção e evasão dos cursos 
de Química 

36. Sistema de Apoio 
Pedagógico on-line 

para os alunos 
matriculados em 

química I 

Renato Canha Ambrosio 
renatocanha@gmail.com 

01 bolsista 
e até 04 

voluntários 

Até 12 
meses 

Química 
licenciatura e 

Química 
bacharelado 

CCET 
DCOMP – 

DEPARTAMENTO DE 
COMPUTAÇÃO 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor, visando à diminuição da 
retenção em disciplinas de programação nos 
cursos de graduação do CEET. 

37. Apoio ao 
aprendizado de 

Programação 
Imperativa através 

da internet 

Fernando Lucero Palma  
giovanny@dcomp.ufs.br 

Alberto Costa Neto 
alberto@dcomp.ufs.br. 

Até 04 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Qualquer curso 
que tenha a 

disciplina 
Programação 
Imperativa no 
seu currículo. 

CCSA 
DSS - DEPARTAMENTO 

DE SERVIÇO SOCIAL 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor,  com o foco especial na 
diminuição da retenção e evasão do curso de 
Serviço Social, a ser realizado por  meio da 
elaboração de material didático e de 
orientação direcionada para alunos com 
dificuldades de aprendizagem, oferta 
sistemática de oficinas  temáticas e de leitura, 
seminário e curso de apoio, envolvendo 
conteúdos teóricos e orientação prática, 

38. Inclusão E 
Permanência Das 
Minorias Sociais 
Na Universidade 

Federal De 
Sergipe: Praticas 
Integrativas Para 
Enfrentamento 
Das Violências 

Silmere Alves Santos 
silmere.alves@gmail.com 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Direito, 
Filosofia, 

Pedagogia, 
Psicologia, 

Serviço Social e 
Sociologia 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/departamento/portal.jsf?lc=pt_BR&id=206
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/departamento/portal.jsf?lc=pt_BR&id=206
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/departamento/portal.jsf?lc=pt_BR&id=206


especialmente nas disciplinas: Ética e Serviço 
Social I e II, Pesquisa Social e Serviço Social,  
Política Social I e II, Questão Social. 

CCSA 

AÇÃO 
MULTIDEPARTAMENTA

L VINCULADA AO 
CENTRO 

Ação de Apoio Pedagógico para o Centro de 
Ciência Sociais  Aplicadas (CCSA), coordenada 

por um professor tutor, voltada para ações 
interdisciplinares de ensino, com foco especial 

na redução da retenção, da evasão, da 
reprovação em disciplinas e nas atividades de 

Trabalho de Conclusão de Curso I e II (TCC I 
TCC II) e no estágio supervisionado, além da 

criação de estratégias para melhor 
delineamento do perfil do egresso destes 

cursos. 

39. Envolver os alunos 
para sensibilizar 
sobre a evasão, 

retenção e 
reprovação e para 
as atividades de 

TCC 1 e 2 e Estágio 
Supervisionado 

Sueli Maria da Silva Pereira 
suelimspereira@gmail.com 

Até 08 
bolsistas e 

até 08 
voluntários 

Até 12 
meses 

Administração, 
Relações 

Internacionais, 
Direito, 

Secretariado 
Executivo, 
Turismo, 
Ciências 

Contábeis, 
Economia, 

Biblioteconomia
, Letras 

Vernáculas e 
Estatística. 

CECH 
DFL - DEPARTAMENTO 

DE FILOSOFIA 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor, com o propósito de 
ampliar a qualidade da formação oferecida 
pelo curso de Filosofia. Para alcançar esse 
objetivo serão desenvolvidos: a) elaboração de 
planos de estudos individualizados; b) 
incentivo a formação de grupo de estudos e 
leitura liderados por estudantes com 
rendimento satisfatório, oferecendo 
oportunidade de aplicação dos seus 
conhecimentos e habilidades adquiridos no 
curso, c) ações de acolhimento aos 
ingressantes. 

40. Curso preparatório 
para o ENADE - 

Filosofia 

Christian Lindberg Lopes do 
Nascimento 

christian.lindberg76@gmail
.com 

01 bolsista 
e até 02 

voluntários 

Até 12 
meses 

Filosofia 

41. Preparação para o 
ENADE/Filosofia 

2020 

Renato Mendes Rocha 
renato@ufs.br 

01 bolsista 
e até 02 

voluntários 

Até 12 
meses 

Filosofia 

DELIB 
AÇÃO 

MULTIDEPARTAMENTA
L / MULTICURSOS 

A iniciativa de um portfólio online, disponível 
no site oficial da Universidade Federal de 
Sergipe, tem como objetivo a aproximação 
daqueles que desejam conhecer melhor os 
cursos ofertados. A partir do conhecimento 
sobre os departamentos, o portfólio online 
procuraria mostrar aos interessados como 
realmente é a vida universitária, abordando as 
matérias ofertadas por cada curso, as ações de 

42. R.I. POR AÍ 

Érica Cristina Alexandre 
Winand 

ericawinand@yahoo.com.b
r 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

 Até 12 
meses 

Relações 
Internacionais 

43. Espaço 
Internacional 

Edson Tomaz de Aquino 
etomaz18@yahoo.com.br 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

 Até 12 
meses 

Relações 
Internacionais 



extensão existentes, as possibilidades de 
projetos e o cotidiano dentro da UFS. Para isso, 
seriam utilizados tanto vídeos do ambiente da 
universidade quanto depoimentos de 
discentes e docentes de cada um dos cursos. 

DELIB 
AÇÃO 

MULTIDEPARTAMENTA
L / MULTICURSOS 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor, com o objetivo de 
contribuir com a organização de um Grupo de 
Trabalho dedicado à melhoria da qualidade 
dos cursos de graduação da Universidade, com 
foco no Apoio ao desenvolvimento de 
Currículos e ações relacionadas à História e 
Cultura dos Povos Indígenas Brasileiros. 

44. Apoio ao 
desenvolvimento 
de Currículos e 
ações relacionadas 
às Histórias e 
Culturas dos Povos 
Indígenas 
Brasileiros 

Edinéia Tavares Lopes 
 

edineia.ufs@gmail.com 
  

 

Até 02 
bolsistas e 

04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Licenciaturas em 
geral e Ciências 

Sociais 

DELIB 
AÇÃO 

MULTIDEPARTAMENTA
L / MULTICURSOS 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor, com o objetivo de 
contribuir com a organização de um Grupo de 
Trabalho dedicado à melhoria da qualidade 
dos cursos de graduação da Universidade, com 
foco no Apoio ao desenvolvimento de 
Currículos e ações relacionadas às Histórias e 
Culturas dos Povos africanos e Afro-Brasileiros. 

45. Promovendo a 
Educação das 

Relações Étnico-
raciais em cursos 

de Licenciatura da 
UFS-Campus 

Itabaiana 

Maria Batista Lima 
mabalima.ufs2@gmail.com 

Até 02 
bolsistas e 

04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Pedagogia, 
Letras, 

Geografia, 
Biologia e 

Matemática 

46. Centro de Estudos 
Árabes da 

Universidade 
Federal de Sergipe 

Geraldo Adriano G. de 
Campos 

adri.geraldo@gmail.com 

Até 04 
bolsistas e 

06 
voluntários 

Até 12 
meses 

Cinema|Audiovi
sual, História, 

Geografia, 
Ciências Sociais, 
Letras, Relações 
Internacionais. 

47. Organização de 
Grupo de Trabalho 

de Apoio 
Pedagógico ao 

Desenvolvimento 
de Currículos e 

Ações 
Relacionadas à 
Implementação 

das Leis 
no10.639/2003 e 
no 11.645/2008. 

Carlos Franco Liberato de 
Sousa 

carlos.f.liberato@gmail.co
m 

Até 04 
bolsistas e 

06 
voluntários 

Até 12 
meses 

História, 
Geografia, 

Letras, Artes, 
Educação. 

48. Apoio ao 
desenvolvimento 

de Currículos e 
ações relacionadas 

às Histórias e 

Edinéia Tavares Lopes 
E-mail do coordenador do 

Plano de Trabalho: 
edineia.ufs@gmail.com 

Até 02 
bolsistas e 

04 
voluntários 

Até 12 
meses 

licenciaturas em 
geral e Ciências 
Sociais, Serviço 
Social e Direito 



Culturas dos Povos 
africanos e Afro- 

Brasileiros - NEABI 

DELIB - 
ASTEC 

AÇÃO 
MULTIDEPARTAMENTA

L / MULTICURSOS 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor, com o objetivo de 
contribuir com a organização de um Grupo de 
Trabalho dedicado a apoiar a Pró-Reitoria de 
Graduação ao longo dos eventos do ano: 
Matrícula - Acolhimento – Confirmação de 
Matrícula – Colações de Grau - Contribuição da 
PROGRAD à SEMAC – Outros eventos que 
envolvam a ação da PROGRAD. 

49. Práticas de Leitura 
e Escrita 

Acadêmica 

Renata Ferreira Costa 
Bonifácio 

renataferreiracosta@yahoo
.com.br 

Até 06 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Letras e 
Pedagogia 

DELIB – VICE 
REITORIA 

AÇÃO 
MULTIDEPARTAMENTA

L / MULTICURSOS 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor, com o objetivo de 
contribuir com a organização de um Grupo de 
Trabalho dedicado à melhoria da qualidade 
dos cursos de graduação da Universidade, com 
foco no Apoio ao desenvolvimento de 
materiais e atividades relacionadas ao tema de 
Violência contra a mulher. 

50. Ações 
Interdisciplinares 
de Prevenção às 
Violências contra 
as mulheres na 
Universidade 

Federal de Sergipe 

Professora Dra. Claudiene 
Santos (Departamento de 

Biologia 
Professora Dra. Patricia 
Rosalba S. Moura Costa 

(NECATS/Campus do 
Sertão) 

Professora Dra. Silmere 
Alves Santos 

(Departamento de Serviço 
Social) 

Professora Ma. Catarina 
Nascimento de Oliveira 

(Departamento de Serviço 
Social) 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Biologia, Design 
Gráfico, Direito, 

Pedagogia, 
Psicologia e 

Serviço Social. 

DELIB-
CODAI 

AÇÃO 
MULTIDEPARTAMENTA

L / MULTICURSOS 

Ação de Apoio Pedagógico, em trabalho 
conjunto com as Pró-Reitorias de Graduação e 
Assuntos Estudantis, coordenada por um 
professor tutor, com o objetivo de contribuir 
com a organização de um Grupo de Trabalho 
dedicado à melhoria da qualidade dos cursos 
de graduação da Universidade, com foco nas 
demandas de Inclusão Acadêmica. 

51. Inclusão UFS 
Lucas Miranda Pinheiro 

cucapinheiro@yahoo.com.
br 

Até 10 
bolsistas e 

até 08 
voluntários 

Até 12 
meses 

Alunos que 
ingressaram no 
vestibular com 
algum tipo de 

deficiência 

DELIB-CORI 
AÇÃO 

MULTIDEPARTAMENTA
L / MULTICURSOS 

Ação de Apoio Pedagógico, em trabalho 
conjunto com as Pró-Reitorias de Graduação e 
Pós-Graduação e Pesquisa, coordenada por um 
professor tutor, com o objetivo de contribuir 

52. “UFS 
Internacional” 

Cairo Gabriel Borges 
Junqueira 

cairojunqueira@gmail.com 

Até 04 
bolsistas e 

até 06 
voluntários 

Até 12 
meses 

Relações 
Internacionais 



com a organização de um Grupo de Trabalho 
dedicado à melhoria da qualidade dos cursos 
de graduação e pós graduação da 
Universidade, com foco nas demandas de 
Internacionalização Acadêmica. 

53. Palco internacional 

Érica Cristina Alexandre 
Winand 

ericawinand@yahoo.com.b
r 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

 Até 12 
meses 

Relações 
Internacionais 

54. Apoio pedagógico 
em Língua Inglesa 

Rodrigo Belfort Gomes 
rodrigobelfort.ufs@gmail.c

om 
Elaine Maria Santos 

santoselaine@yahoo.com.b
r 

Até 03 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Letras 
Português-Inglês 
ou Letras Inglês 

ENADE - 
CAMPUSITA 

DMAI – 
DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICA 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor e voltada para 
melhoramento do desempenho dos 
estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares dos cursos de Licenciatura e 
Bacharelados, aprimoramento das habilidades 
decorrentes da evolução do conhecimento e 
suas competências para compreender temas 
exteriores ao âmbito específico de sua 
profissão ligados à realidade brasileira e 
mundial, assim como ações voltadas para a 
melhoria da qualidade do curso de 
graduação, com foco especial na preparação 
para as avaliações do ENADE. 

55. CAMPUSITA_ENAD
E_DMAI 

Alejandro Caicedo Roque 
alejocro@gmail.com 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Matemática. 

ENADE – 
CAMPUSSER 

AÇÃO 
MULTIDEPARTAMENTA

L / MULTICURSOS 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor e voltada para 
melhoramento do desempenho dos 
estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares dos cursos de Licenciatura e 
Bacharelados, aprimoramento das habilidades 
decorrentes da evolução do conhecimento e 
suas competências para compreender temas 
exteriores ao âmbito específico de sua 
profissão ligados à realidade brasileira e 
mundial, assim como ações voltadas para a 
melhoria da qualidade do curso de 
graduação, com foco especial na preparação 
para as avaliações do ENADE. 

56. Ação de apoio 
pedagógico para o 

ENADE 2019 no 
Campus do Sertão 

Ana Claudia Campos 
anabutron@gmail.com 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Engenharia 
Agronômica, 

Medicina 
Veterinária e 

Zootecnia 



ENADE – 
CCAA 

AÇÃO 
MULTIDEPARTAMENTA

L / MULTICURSOS 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor e voltada para 
melhoramento do desempenho dos 
estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares dos cursos de Licenciatura e 
Bacharelados, aprimoramento das habilidades 
decorrentes da evolução do conhecimento e 
suas competências para compreender temas 
exteriores ao âmbito específico de sua 
profissão ligados à realidade brasileira e 
mundial, assim como ações voltadas para a 
melhoria da qualidade do curso de 
graduação, com foco especial na preparação 
para as avaliações do ENADE. 

57. Física aplicada às 
ciências agrárias 
para a promoção 
da melhoria do 
desempenho 
acadêmico de 
discentes das 

séries iniciais do 
curso Engenharia 

Agrícola. 

Adilson Machado Enes 
adilsonenes@gmail.com 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Engenharia 
Agrícola 

58. MedVet Rumo ao 
Enade 5.0 

Gabriel Isaias Lee Tunon 
 

 drgleet@hotmail.com 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Medicina 
Veterinária 

59. Matemática 
aplicada às 
ciências agrárias 
para a promoção 
da melhoria do 
desempenho 
acadêmico de 
discentes das 
séries iniciais do 
curso Engenharia 
Agrícola. 

Douglas Romeu da Costa 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Até 12 meses 

ENADE – 
CCBS 

AÇÃO 
MULTIDEPARTAMENTA

L / MULTICURSOS 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor e voltada para 
melhoramento do desempenho dos 
estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares dos cursos de Licenciatura e 
Bacharelados, aprimoramento das habilidades 
decorrentes da evolução do conhecimento e 
suas competências para compreender temas 
exteriores ao âmbito específico de sua 
profissão ligados à realidade brasileira e 
mundial, assim como ações voltadas para a 
melhoria da qualidade do curso de 
graduação, com foco especial na preparação 
para as avaliações do ENADE. 

60. Apoio pedagógico 
aos cursos do 
CCBS: Preparação 
para as avaliações 
do ENADE 2019. 

Adriano Antunes de Souza 
Araújo 

adriasa2001@yahoo.com.b
r 

Até 04 
bolsistas e 

até 06 
voluntários 

Até 12 
meses 

Intercursos 
CCBS/UFS 

61. Programa de ação 
tutorial para o 
ENADE 2019 - 
FARMÁCIA 

Dulce Marta Schimieguel 
Mascarenhas Lima 

dulcemarta@hotmail.com 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Farmácia 

62. Ações 
extradisciplinares 
para a diminuição 
da retenção e 
evasão no curso de 
Ecologia 

Adriana Bocchiglieri 
adriblue@hotmail.com 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Ecologia 

ENADE – 
CCET 

AÇÃO 
MULTIDEPARTAMENTA

L / MULTICURSOS 

Ação de Apoio Pedagógico, coordenada por 
um professor tutor e voltada para 
melhoramento do desempenho dos 

63. CCET +ENADE: 
APOIO PARA 
MELHORIA DE 

Roberto Rodrigues de 
Souza 

 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 

Até 12 
meses 

Todos os cursos 
do CCET 



estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares dos cursos de Licenciatura e 
Bacharelados, aprimoramento das habilidades 
decorrentes da evolução do conhecimento e 
suas competências para compreender temas 
exteriores ao âmbito específico de sua 
profissão ligados à realidade brasileira e 
mundial, assim como ações voltadas para a 
melhoria da qualidade do curso de 
graduação, com foco especial na preparação 
para as avaliações do ENADE. 

INDÍCES NOS 
CURSOS DO CCET – 
Conhecimentos 
Específicos 

rrsouza.br@gmail.com voluntários 

64. CCET +ENADE: 
APOIO PARA 
MELHORIA DE 
INDÍCES NOS 
CURSOS DO CCET – 
Conhecimentos 
Gerais 

Roberto Rodrigues de 
Souza 

 
rrsouza.br@gmail.com 

Até 02 
bolsistas e 

até 04 
voluntários 

Até 12 
meses 

Todos os cursos 
do CCET 

 


