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CHAMADA 001/2017  
 
 

TUTORIA SOCIAL PARA  
ALUNOS ESTRANGEIROS (Sede) 

 
A Assessoria para Assuntos Internacionais da Universidade Federal de São del-Rei – UFSJ, 

seleciona TUTORES VOLUNTÁRIOS do corpo discente da UFSJ para o primeiro semestre de 

2017.  

 

1. Pré-requisitos para a inscrição: 

a) estar regularmente matriculado em um dos cursos da Universidade Federal de São João 

del-Rei (somente nos campi de São João del-Rei); 

2. Vagas: 

a) serão disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas para os alunos classificados; 

 

3. Natureza da Atividade: 

 A tutoria será realizada em caráter voluntário, não havendo remuneração das horas 

trabalhadas e nem qualquer tipo de vínculo trabalhista com a Assessoria Internacional ou com 

qualquer outro setor da universidade.   

 

4. O processo seletivo contará com três etapas, sendo: 

a) Inscrição: o candidato deverá preencher o formulário online, no seguinte link: 

https://goo.gl/forms/8rN7ZDnFG3juY2lC2  

b) Documentação: encaminhar para o e-mail flagship.assin@ufsj.edu.br o Atestado de 

Matrícula atualizado e demais documentação, conforme item 1, letra A desta chamada. 

c) Reunião: os candidatos que tiverem sua inscrição deferida serão convocados para uma 

reunião com membros da ASSIN, conforme cronograma desta chamada.  

 

Observação: Toda divulgação de resultados e convocações será feita pela página da ASSIN. 

Nenhum candidato será comunicado individualmente. O candidato que não comparecer à  

entrevista será eliminado. O candidato que não comparecer à entrevista e justificar, poderá ter 

nova entrevista agendada de acordo com a disponibilidade da equipe da ASSIN. Caso o candidato 

não compareça uma segunda vez, será eliminado.  

 



5. As atividades dos tutores sociais compreendem: 

a) Auxiliar o aluno estrangeiro nos trâmites de obtenção de documentos internos como: 

atestado de matrícula, carteirinha estudantil, entre outros; 

b) Auxiliar o aluno estrangeiro nos trâmites de obtenção de documentos externos como: CPF, 

Registro de Estrangeiro, conta bancária, entre outros; 

c) Apresentar a cidade ao aluno, levando-o a mercados, farmácias, padarias, comércio local 

em geral e pontos de ônibus; 

d) Auxiliar o aluno estrangeiro a se integrar e socializar na comunidade interna da UFSJ, 

através de eventos, projetos e grupos de estudo, entre outros; 

e) Auxiliar o aluno estrangeiro a se integrar e socializar na comunidade externa à UFSJ, 

através de atividades e eventos de interesse do aluno como aulas de dança, prática de 

esportes, entre outros;  

f) Participar da semana de orientação; 

g) Estar disponível para auxiliar o aluno estrangeiro, quando necessário, durante todo período 

da Tutoria Voluntária (primeiro semestre acadêmico de 2017); 

h) Participar, a convite da ASSIN, de atividades culturais juntamente com os alunos 

estrangeiros. 

Para obtenção de certificado de horas, o tutor social e o aluno assistido por ele deverão preencher 

um formulário online, que será providenciado pela ASSIN, para verificação das atividades 

exercidas.  

O certificado de tutoria voluntária poderá ser utilizado para pontuação em editais sob a 

responsabilidade da ASSIN, como também para cômputo de horas extracurriculares, desde que 

previamente aprovado pelo colegiado do curso do aluno.  

6. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATAS 

Período de Inscrições  20 a 29/01/2017 

Deferimento das Inscrições 30/01/2017 

Reunião com os selecionados 31/01/2017 

Divulgação da lista final dos selecionados 01/02/2016 

Data de Início da Tutoria 03/02/2017 

Período de atuação do tutor 1º semestre acadêmico de 2017 

 

São João del-Rei, 20 de janeiro de 2017. 


