Programa de Tutoria de Graduação
Convocação INT/PEC-G 1º/2020
O Diretor da Secretaria de Assuntos Internacionais (INT) da Universidade de Brasília
(UnB), no uso de suas atribuições, estabelece as normas para a seleção de alunos da UnB para
participarem como tutores de estudantes do Programa Estudante Convênio de Graduação (PECG) no primeiro semestre de 2020.
A presente convocatória tem o objetivo de selecionar candidatos às vagas de tutores
descritas no item 4.1.4, do Edital DEG 05/2020 Programa de Tutoria de Graduação do
Decanato de Graduação (DEG).
1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1.1. Ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação da UnB através do
PEC-G;
1.2. Ter cursado disciplina objeto de tutoria com aproveitamento;
1.3. Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para cumprir as atividades de tutor;
1.4. Apresentar relatórios de atividades, quando solicitado, de acordo com modelo
disponibilizado pelo DEG.
1.5. Não ter reprovação por falta (SR) no ano de 2019, exceto em semestre de verão;
1.6. Não possuir trancamento geral de matrícula, exceto nos casos previstos no Decreto
7948/2013, Art. 12, § 2°;
1.7. Não exercer qualquer atividade remunerada, exceto aquelas voltadas para fins
curriculares e iniciação científica;
2. RECURSOS FINANCEIROS
2.1. O total de recursos desse edital equivale a 100 bolsas de R$ 400,00 cada por 5 (cinco)
meses (o pagamento das bolsas ocorrerá sempre no mês posterior ao mês trabalhado).
2.2. As bolsas serão concedidas em nome dos discentes selecionados, mediante assinatura
do Termo de Compromisso do Bolsista.
2.3. As bolsas serão pagas exclusivamente por meio de depósito em conta bancária dos
tutores, que para tanto deverão apresentar dados bancários referentes à conta corrente
própria (não podendo ser conta poupança, conjunta, ou de terceiros) no momento da
assinatura do Termo de Compromisso.
3. INSCRIÇÕES, HOMOLOGAÇÃO, RECURSOS E RESULTADO
3.1. A inscrição será realizada do dia 25 a 29 de junho de 2020, somente pelo link:
https://bit.ly/2NpdN2s;
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3.2. A homologação das inscrições será divulgada na página www.int.unb.br, na data
provável de 30 de junho de 2020.
3.3. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da homologação poderá
fazê-lo por escrito, por meio do formulário disponível no link https://bit.ly/2VaxP4Y,
no dia 01 de julho de 2020;
3.4. O resultado da seleção será publicado na data provável de 06 de julho de 2020.
4. VAGAS
4.1. Serão oferecidas 3 (três) vagas para estudantes de cursos de Engenharia ou Ciência da
C m a , end 2 (d a ) a a
ia na di ci lina C lc l I e 1 ( ma) a a
Circuitos Polifásicos ;
5. SELEÇÃO
5.1. Serão selecionados estudantes com maior menção na disciplina de interesse.
5.2. Em caso de empate, será contemplado o candidato com o maior Índice de Rendimento
Acadêmico (IRA).
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. A não observância de quaisquer critérios estabelecidos na presente convocação implica
o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente.
6.2. Os candidatos que incorrerem em conduta contrária às normas da Universidade de
Brasília podem sofrer sanções disciplinares conforme regulamentos da UnB.
6.3. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas do processo de seleção
contidas nesta Convocação e, quando couber, no Edital DEG 05/2020 Programa de
Tutoria de Graduação do Decanato de Graduação (DEG).

Brasília, 25 de junho de 2020.

Virgílio Pereira de Almeida
Diretor da Secretaria de Assuntos Internacionais
Universidade de Brasília
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