PROCESSO SELETIVO – EQUIPE DE TUTORIA DO ICS

A Coordenação do Curso de Graduação em Antropologia informa que está
aberto, até o dia 18/03/2020, quinta-feira da próxima semana, o período de
inscrições para o processo seletivo de estudantes de graduação para
compor a equipe de tutoria do ICS que atuará neste semestre letivo
(1/2020), com duas bolsas disponíveis (de R$ 400,00 cada por cinco meses) e
três vagas adicionais para pessoas voluntárias (sendo uma destas destinada a
discente da pós-graduação em Antropologia).
Os objetivos do programa de tutoria do ICS são: (i) diminuir a reprovação de
discentes de Ciências Sociais em Introdução à Economia e Estatística
Aplicada; (ii) criar um ambiente acolhedor a discentes do curso, promovendo a
integração do corpo discente e apoiando este em suas dificuldades junto a outras
disciplinas, em sua navegação pelo ambiente institucional universitário, ou em
embaraços de outra ordem; e (iii) dar suporte a discentes reintegrados, em
situação de risco e em condição.
As exigências estabelecidas no Item 5.1 do Edital DEG 05/2020 e os critérios
definidos pela Coordenação de Graduação em Antropologia para a seleção
encontram-se detalhadamente descritos na parte introdutória do formulário on
line a ser obrigatoriamente preenchido no ato de inscrição. Sugere-se ler
atentamente as informações contidas no formulário antes de preenchê-lo, para
a pessoa verificar se atende aos requisitos para a candidatura. O formulário on
line está disponível em https://forms.gle/S8WnGbvgSXTq9mVGA.
Como partes integrais do processo seletivo, a pessoa interessada em compor a
equipe de tutoria deve, além de preencher obrigatoriamente o formulário on
line: (a) enviar seu histórico escolar e situação de matrícula no período
para coordenacao.antropologia@gmail.com; e (b) comparecer a uma entrevista
que ocorrerá na manhã do próximo dia 20/03, sexta-feira, em sala no ICS a ser
oportunamente informada.
Aguardamos suas candidaturas e solicitamos a mais ampla divulgação desta
chamada.
Atenciosamente,

Henyo Trindade Barretto Filho
Coordenador de Graduação
Bacharelado em Antropologia Diurno

