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TUTOR 2020 

 
1.INFORMAÇÕES GERAIS: Seleção de Bolsistas Tutores para o Curso de Tecnologia em Comunicação 
Institucional  

• Bolsas disponíveis: 02 (vigência de agosto a dezembro de 2020) 
• Valor da bolsa: R$ 400,00  
• Professora orientadora: Ana Carolina de Araújo Silva 

 
2. BOLSA 1 

• Atividades: acompanhamento e apoio pedagógico a discente com necessidades educacionais 
especiais. 

• Requisitos para participar da seleção:  
a) Estar regularmente matriculado no curso de Tecnologia em Comunicação Institucional da 
UFPR; 
b) Ter disponibilidade de horário para atividades do programa (12 horas semanais);  
c) Não ter vínculo empregatício e não ser bolsista de qualquer outro programa remunerado.  

3. BOLSA 2 
• Atividades: acompanhamento e apoio tecnológico e de informática a discente com necessidades 

educacionais especiais. 
• Requisitos para participar da seleção:  

a) Estar regularmente matriculado em cursos de graduação da UFPR, de preferência nas 
áreas de Computação ou Informática ou ter conhecimento nessas áreas. 
b) Ter disponibilidade de horário para atividades do programa (12 horas semanais);  
c) Não ter vínculo empregatício e não ser bolsista de qualquer outro programa remunerado.  

 
 
4. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: Em razão da suspensão das atividades 
presenciais na UFPR durante a pandemia de Covid-19, todas as atividades deverão ser realizadas pelos 
bolsistas em suas residências. A orientação das atividades acontecerá online semanalmente. 
 
 
5. Inscrição: O interessado deve se inscrever enviando mensagem para a professora, no e-mail 
anacarolaraujosilva@ufpr.br, até o dia 05 de agosto de 2020. No e-mail, o candidato deve incluir uma 
cópia do histórico escolar com IRA, cópia do RG, cópia do CPF, cópia do comprovante de conta 
corrente e colocar as seguintes informações: 
a) Nome completo:  
b) E-mail: 
c) CPF: 
d) RG: 
e) Telefones: 
f) Curso e período em que está:  
g) GRR:  
h) Escreva as razões que o levam a fazer essa tutoria. 
i) Como você sabe, o tutor precisará dedicar 12 horas por semana à disciplina. Descreva sua 
disponibilidade de horário. 
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6. ETAPAS DA SELEÇÃO  
Etapa 1: Análise dos requisitos para participação da seleção;  
Etapa 2: A/o estudante que cumprir os requisitos e apresentar perfil para bolsista do programa será 
convocado por e-mail para entrevista online no dia 7 de agosto de 2020, em horário (manhã e/ou tarde) 
a ser informado por e-mail, com o link de onde será realizada. 
 
7. RESULTADO DA SELEÇÃO: Resultado será divulgado no dia 8 de agosto de 2020, nas redes 
sociais do curso de Comunicação Institucional (grupos fechados no Facebook “TCI – Comunicação 
Institucional UFPR” - https://www.facebook.com/groups/tciufpr/, e “Coordenação TCI” - 
https://www.facebook.com/groups/881968838515860/ ) e também será enviado por e-mail aos 
aprovados. 
 
 

 

 

 

Ana Carolina de Araújo Silva 
Coordenadora do curso de Tecnologia em Comunicação Institucional/UFPR 

 

 

 
 
 

Curitiba, 30 de julho de 2020. 
 


