TUTORIA 2017
CURSO DE FILOSOFIA
SELEÇÃO DE BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS
A Coordenação do curso de Filosofia da UFAL vem por meio desta convidar seus
alunos para o processo seletivo para tutores no ano letivo de 2017. Serão selecionados no
total até cinco alunos, sendo dois bolsistas e três voluntários.
A bolsa será de R$ 400,00 e prevê 12 horas de trabalho semanais.
Em caso de vacância de bolsas, os voluntários serão indicados imediatamente para
elas, respeitando a ordem de aprovação neste processo seletivo.
Todos, inclusive os voluntários, ganharão certificados de participação nas
atividades para fins de comprovação curricular.
Aqui está o edital detalhado do programa de tutoria da UFAL:
http://www.ufal.edu.br/utilidades/concursos-e-editais/graduacao/selecao-de-monitoriae-tutoria
Os tutores serão responsáveis por acompanhar alunos com dificuldades nos
primeiros períodos do curso para inibir reprovações e evasão. As disciplinas a serem
acompanhadas pelos tutores são: Lógica, Introdução à Filosofia, História da Filosofia
Antiga I e II e Organização do Trabalho Acadêmico.
► Cronograma:
5 a 10/7: inscrição na secretaria do curso de Filosofia
12/7: resultado da pré-seleção e determinação da ordem das entrevistas
14/7: entrevistas com os candidatos pré-selecionados
17/7: divulgação do resultado final
1/8: início das atividades de tutoria referentes a 2017.1
Até 31/7: envio do termo de compromisso para a PROGRAD
► Requisitos:
I - ser discente regularmente matriculado em curso de graduação da UFAL;
II - ter sido aprovado na disciplina/área do conhecimento em que pretende ser tutor, com,
no mínimo, média 7 (sete);
III - ser aprovado no processo seletivo para a tutoria com, no mínimo, média 7 (sete);
IV - dispor de 12 (doze) horas semanais para as atividades de monitoria.
► Documentos para inscrição:
- Comprovante de que está regularmente matriculado no período 2017.1
- Histórico acadêmico
- Uma carta de motivação: no máximo uma lauda
- Um plano de atividades para a tutoria compreendendo 12 horas semanais de atividades
- Requerimento de inscrição preenchido (conforme modelo disponível na página 3 das
Normas Complementares do ICHCA).
► Para mais informações, escreva para o Profº Marcos Silva, Coordenador da Tutoria no
Curso de Filosofia: marcossilvarj@gmail.com

