
 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia  
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD 

Coordenadoria de Ensino e Integração Acadêmica  
 

 

  

 

 

 

PROGRAMA DE TUTORIA 

O Programa de Tutoria do BICULT é uma ação pedagógica que visa a contribuir com a 

vida acadêmica dos discentes, sua afiliação, permanência e construção do êxito 

acadêmico. 

É uma prática processual, contínua, desenvolvida pelos docentes do BICULT, desde o 

ingresso dos discentes, acompanhando-os em seus percursos formativos, até a conclusão 

do curso de graduação. 

A Coordenação do Programa de Tutoria integra as ações da Coordenação do Colegiado 

do BICULT, em co-gestão com o Núcleo de Gestão de Promoção do Sucesso Acadêmico. 

O Programa de Tutoria do BICULT integra todos os docentes do CECULT, na condição de 

tutores.  

 

AÇÕES DO PROGRAMA   

O Programa de Tutoria integra as ações de acolhimento, de permanência e de pós-

permanência, a serem desenvolvidas ao longo do curso de graduação, especificamente, 

nos seguintes semestres letivos: 1o e 2o. (acolhimento); 3o.,4o e 5o. (permanência) e 6o. 

(pós-permanência). 

 

Ações de acolhimento 

Relativas ao início da vida acadêmica, à apresentação da instituição, do curso, das rotinas 

e procedimentos institucionais, visando à afiliação dos estudantes. A afiliação significa a 

adesão à vida institucional: seus protocolos, linguagens e cotidiano. (COULON, 2008). 

O acolhimento envolve ainda a valorização das experiências de vida e formação dos 

estudantes, suas vivências escolares e comunitárias, seus saberes e protagonismos. Será 

realizado através do reconhecimento e valorização nas atividades propostas, e nas rotinas 

curriculares de formação acadêmica. Nessa etapa de acolhimento, haverá também a 

orientação sobre o percurso formativo no BICULT, o que implica na orientação sobre 

matrícula, realização de atividades complementares (AC), ações de extensão, pesquisa, 

monitoria, participação em eventos culturais e científicos. 

Serão informados ainda, os procedimentos regulares da universidade (trancamentos, 

transferências, afastamentos, e vinculação a programas e projetos de  políticas afirmativas 
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e assistência estudantil). 

Para o acolhimento serão realizados encontros mensais, com o fim de monitoramento e 

acompanhamento da vida acadêmica de cada discente. 

 

Ações de permanência 

Relativas à continuidade da formação, seus fluxos institucionais, ao acompanhamento da 

aprendizagem, das estratégias de estudo, avanços na formação e ampliação da 

autonomia do estudante. Essa etapa visa buscar os meios para assegurar a afiliação do 

estudante, sua permanência efetiva, e fornecimento de informações que possibilitem maior 

adequação dos estudantes à vida universitária, e  a atuação institucional. 

Serão requeridos aos estudantes os documentos institucionais de matrícula semestral e 

histórico, para monitoramento e arquivamento.  

Para a orientação da permanência serão analisados os escores semestrais, o registro de 

reprovações, de trancamentos (parciais ou totais), e evasão. 

A tutoria focará no acompanhamento da construção do sucesso acadêmico, a partir de:  

a) definição dos itinerários formativos individuais, 

b) escores de avaliação, 

c) definição de matrículas semestrais,  

d) acompanhamento da auto-formação,  

e) acompanhamento das atividades complementares de formação individual,  

f) o apoio para a construção da condição de estudante universitário, sua integração à vida 

acadêmica etc. 

Para a permanência  serão realizados encontros bimestrais, a partir do 3o. semestre, com 

o fim de monitoramento e acompanhamento da vida acadêmica de cada discente, até o 5o 

semestre. Serão abordados temas vinculados à iniciação científica, à inserção em 

atividades de extensão, a programas institucionais de ações afirmativas, permanência 

qualificada e assuntos estudantis. Será estimulada a participação na vida universitária, 

integrando atividades acadêmicas (científicas, culturais, esportivas, de lazer, 

comunitárias), realizadas no âmbito do CECULT e dos demais Centros da UFRB, bem 

como, em outras instituições de ensino superior. 

 

Ações de pós-permanência 

Relativas às ações que visam à conclusão do curso de graduação e a preparação para a 

continuidade dos estudos (2º Ciclo), e/ou inserção no  mundo do trabalho. 

Para a orientação da pós-permanência serão abordados os projetos individuais de 
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continuidade da formação, as alternativas de continuidade no CECULT, através da 

inserção no 2º Ciclo, as graduações nos demais Centros da UFRB, e as perspectivas  de 

inserção no mundo do trabalho. 

Para a orientação da pós-permanência serão realizados encontros bimestrais, durante o 

6o. semestre. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Cada docente terá um conjunto máximo composto por 15 discentes, para seu 

acompanhamento e supervisão.  

2. O/a estudante poderá solicitar a mudança do grupo de tutoria, apenas após concluído 

um semestre efetivo de tutoria, por solicitação justificada à Coordenação do Programa de 

Tutoria, e com os pareceres do/a atual Tutor/a, e do futuro tutor/a pretendido/a. A 

mudança será limitada ao máximo de duas solicitações, desconsiderado o grupo inicial do 

sorteio. 

3. No primeiro semestre, a definição dos grupos de tutoria far-se-á através de sorteio. 

4. O/a docente tutor/a deverá reunir-se com seu grupo, regularmente, podendo registrar 

em seu plano de trabalho (PIT), o total máximo de 4 horas mensais de tutoria, na condição 

de orientação acadêmica, para cada modalidade de acompanhamento (acolhimento-

mensal, permanência e a pós-permanência- bimestral). A carga horária relativa às 

atividades desenvolvidas deverá ser comprovada pelos registros de atividades. 

5. No primeiro semestre o estudante deve cumprir 10% da carga horária de Atividades 

Complementares (AC) como atividades de afiliação à vida universitária. 

6. A dinâmica das reuniões dos grupos de tutoria ficará a critério do/a docente-tutor/a, sob 

a orientação da Coordenação do Programa de Tutoria, integrada por representante do 

Colegiado do BICULT, em co-gestão com o Núcleo de Gestão de Promoção do Sucesso 

Acadêmico. 

7. Serão realizados encontros coletivos de tutores/as no 1º, 3º e 6º semestres do Curso, 

organizados pela Coordenação do Programa de Tutoria/CECULT, integrada por 

representante do Colegiado do BICULT, em co-gestão com o Núcleo de Gestão de 

Promoção do Sucesso Acadêmico. 

8. Todos/as os/as discentes/as do BICULT serão integrados a grupos de tutoria, e terão 

sua frequência registrada e notificada à Coordenação do Programa de Tutoria/CECULT, 

para os fins de controle acadêmico relativo à atividade complementar (AC). 

9. A participação do/a discente no grupo de tutoria terá cômputo máximo de 12 horas 

semestrais, a serem convertidas em pontuação de acordo com a Regulamentação das 

Atividades Complementares do BICULT. 

10. As reuniões de tutoria serão registradas em fluxo contínuo, contendo as seguintes 
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informações: data, presentes, ausentes, pauta, encaminhamentos, o que ocorrer. 

11. No encerramento do grupo de tutoria, vinculado à turma/ano de ingresso, será 

elaborado pelo/a tutor/a, o relatório final de tutorial, a ser arquivado pela Coordenação do 

Programa de Tutoria/CECULT, integrada por representante do Colegiado do BICULT, em 

co-gestão com o Núcleo de Gestão de Promoção do Sucesso Acadêmico. 

 

ACESSO AO 2º CICLO 

O acesso ao 2º Ciclo se dará mediante Edital de Seleção elaborado pela Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD), seguindo a Resolução CONAC/UFRB 002/2011, que dispõe 

sobre as normas para acesso aos cursos do 2º Ciclo após a conclusão dos Bacharelados 

Interdisciplinares e similares da UFRB, bem como os Projetos Pedagógicos dos 

respectivos cursos. 

 

 


