
EDITAL DE SELEÇÃO TUTOR/A DISCIPLINA CLASSES E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Informações: 

1. Refere-se a 01 (uma) vaga para tutor/a remunerado/a na disciplina de Classes e 

Movimentos Sociais do curso de Serviço Social, sob a supervisão da professora Kathiuça 

Bertollo. 

Das atribuições do tutor/a: 

1. Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais, não coincidentes com os horários das 

disciplinas em que esteja matriculado, para desenvolver as atividades de Tutoria. 

2. Participar de reuniões com o professor, para planejamento e avaliação contínua das 

atividades desenvolvidas. 

3. Realizar estudos teóricos necessários ao desenvolvimento da Tutoria, sob a orientação do 

professor. 

4. Propor e desenvolver, sob orientação do professor, atividades específicas para atendimento 

aos estudantes participantes. 

5. Registrar a frequência dos alunos participantes do programa de Tutoria, através de 

formulário próprio, a ser encaminhado mensalmente ao professor. 

6. Participar de reuniões e encontros destinados a discussões e aperfeiçoamento das 

atividades de Tutoria. 

7. Zelar pela qualidade acadêmica do Programa. 

8. Manter bom rendimento acadêmico. 

9. Enviar o relatório das atividades desenvolvidas na Tutoria no final do semestre letivo, 

conforme formulário disponibilizado pela Prograd. 

 

Requisitos para ser tutor/a: 

1. Ser estudante de graduação da UFOP; 

2. Ter concluído a(s) disciplina(s) objeto(s) da seleção ou disciplina(s) equivalente(s) a ela(s), 

com nota igual ou superior a 7,0 (sete); 

3. Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para o desenvolvimento das atividades de 

Tutoria, além dos horários regulares de suas aulas; 

4. Não usufruir de qualquer outro tipo de bolsa (com exceção da Bolsa Permanência/PRACE ou 

atividade remunerada para a qual já exista alguma legislação restritiva na UFOP). 

 

Das bolsas 

1. Serão pagas 2,5 bolsas para cada tutor/a, conforme calendário acadêmico de 2022/2, no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 



2. O pagamento será efetuado mediante atestado de frequência. 

3. Cada tutor bolsista ou voluntário poderá vincular-se a apenas uma Tutoria. 

 

Critérios e data de Seleção: 

1. A inscrição deve ser feita através do seguinte e-mail  kathiuca.bertollo@ufop.edu.br  

enviar: A) um texto dissertativo de até 30 linhas sobre ‘classes e movimentos sociais’, 

B) histórico escolar, C) número de whatsapp. 

2. Prazo de envio: de 16/01/2023 (segunda-feira) até às 15h de 19/01/2023 (quinta-feira) 

3. Divulgação do Resultado: às 17h de 19/01/2023 (quinta-feira). 

 

Casos omissos ao edital serão resolvidos pela professora orientadora da tutoria. 

 

 

Kathiuça Bertollo 

 

 

Mariana, 16 de janeiro de 2023. 

mailto:kathiuca.bertollo@ufop.edu.br

