
SELEÇÃO DE BOLSISTA TUTOR

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE

2019

1. INFORMAÇÕES GERAIS: Seleção de Bolsista Tutor para o Curso de
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Bolsas disponíveis: 01 (vigência de 01/04/2019 a 14/12/2019)

Valor da bolsa: R$ 400,00

Professor(a) orientador(a): Mayra Sulzbach

Local de inscrição: as inscrições serão realizadas somente através do link 
https://forms.gle/8Vv9AHvrctCY1YsJ7 

Inscrições: de 05/04/2019 a 10/04/2019

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO

a) Estar  regularmente  matriculado  nos cursos de  graduação,
preferencialmente, no curso de Administração Pública da UFPR Litoral;

b) Ter conhecimento de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais;

c) Ter disponibilidade de horário para atividades do programa no  turno da
manhã e/ou tarde (12h);

d) Apresentar cópia do histórico escolar e da carteira de identidade;

e) Não  ter  vínculo  empregatício  e  não  ser  bolsista  de  qualquer  outro
programa remunerado.

3. ATRIBUIÇÕES DO/A BOLSISTA TUTOR/A

a) Realizar mediação de comunicação, com foco na mediação linguística
entre LIBRAS e Língua Portuguesa;

b) Desenvolver  ações  para  o  acompanhamento,  a  organização  e  a
sistemática  dos  estudos  acadêmicos,  tais  como,  estudos  de
complementação  e/ou  suplementação  da  aprendizagem;  uso  de
laboratório de informática; utilização de Tecnologia Assistiva; auxílio na
organização de agenda de estudos e trabalhos, dentre outras atividades
que se fizerem necessárias, dependendo da necessidade educacional do
estudante tutorado;
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c) Propiciar  aprimoramento  mútuo da  formação  acadêmica  de  estudante
tutor-estudante tutorado, desenvolvendo competências que proporcionem
a compreensão dos processos de inclusão, aprendizagem, adaptação de
recursos,  acessibilidade  e  de  tecnologia  assistiva  para  pessoas  com
Deficiência,  Transtorno  do  Espectro  do  autismo,  Altas
Habilidades/Superdotação;

d) Acompanhar  os  alunos  tutorados  nas  suas  atividades  curriculares  e
extracurriculares.

4. ETAPAS DA SELEÇÃO

Etapa 1: Análise dos requisitos para participação da seleção

Etapa  2:  A/o estudante  que cumprir  os requisitos  disposto no item 2 e
apresentar perfil para bolsista do programa será convocado por e-mail para
entrevista no dia 11/04/2019, no horário da tarde, a ser combinado com o/
a candidato/a.

5. RESULTADO  DA  SELEÇÃO:  o  Resultado  será  divulgado  no  dia
12/04/2019, por email e nos murais dos blocos didáticos.

Matinhos, 05 de abril de 2019.

Prof. Augusto Clemente

Coordenador do Curso de Administração Pública
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