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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

CHAMADA INTERNA n.01/2018
ProjetoTutor Intercultural

APRESENTAÇÃO:
O desenvolvimento de competências interculturais é de suma importância
para a formação profissional pós-graduada, bem como para a prospecção das
ações de internacionalização da universidade. Neste sentido, entendemos que
a tutoria intercultural contribuirá com os processos formativos de forma
recíproca, entre estudantes brasileiros e estrangeiros.

NATUREZA DA ATIVIDADE:
A tutoria intercultural será realizada em caráter voluntário, não havendo
remuneração das horas trabalhadas e nem qualquer tipo de vínculo trabalhista
com a Universidade. Destina-se aos estudantes regularmente matriculados nos
programas de pós-graduação da FURG, os quais receberão estudantes
estrangeiros vinculados ao Programa de Alianças para a Educação e
Capacitação (PAEC/OEA/GCUB) e ao Programa de Formação de Professores de
Educação Superior de Países Africanos (ProAfri) no ano de 2019.

As atividades de tutoria serão desenvolvidas no primeiro semestre de
2019 e

certificadas como atividade de extensão de 60h que, a critério do

Programa de pós-graduação, poderão ser computadas como atividades
complementares.

OBJETIVOS:
•

Desenvolver competências interculturais por meio da interação entre
estudantes brasileiros e estrangeiros.

•

Mediar os processos de adaptação física, cultual e acadêmica dos
estudantes estrangeiros.

•

Promover a interação linguística entre estudantes brasileiros e
estrangeiros.

•

Reconhecer e valorizar a cultura do outro de forma colaborativa e
empática.

•

Fortalecer e diversificar os processos de recepção dos estudantes
estrangeiros.

•

Contribuir para a permanência qualificada dos estudantes de pósgraduação com vistas à construção de experiências acadêmicas de
excelência;

•

Contribuir para a integração sociocultural do estudante no ambiente
acadêmico.

DAS VAGAS:
Serão ofertadas vinte (20) vagas para estudantes dos cursos de mestrado
e de doutorado da FURG.

INSCRIÇÃO:
As inscrições, destinadas aos estudantes regularmente matriculados nos
cursos de pós-graduação da FURG, serão realizadas de 12 novembro a 26 de
dezembro

de

2018,

por

meio

de

encaminhamento

de

e-mail

para

diposg.direcao@furg.br informando: Nome, curso, e-mail e telefone.

PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo será realizado em duas etapas, realizadas na
segunda semana do mês de dezembro de 2018:
a) Levantamento das competências interculturais;
b) Reunião de formação e de orientações.

AS ATIVIDADES DOS TUTORES INTERCULTURAIS COMPREENDEM:
a) Auxiliar o estudante estrangeiro nos trâmites de obtenção de documentos
internos como: atestado de matrícula, carteira estudantil, entre outros;

b) Auxiliar o estudante estrangeiro nos trâmites de obtenção de documentos
externos como: CPF, Registro Nacional de Estrangeiro, conta bancária, carteira
de transporte público, entre outros;
c) Apresentar a cidade ao estudante estrangeiro, levando-o a mercados,
farmácias, padarias, comércio local em geral e pontos de ônibus;
d) Auxiliar o estudante estrangeiro a se integrar e socializar na comunidade
interna da FURG, tais como atividades no Centro Esportivo, participação em
eventos, projetos e grupos de estudo, entre outros;
e) Auxiliar o estudante estrangeiro a se integrar e socializar na comunidade
externa à FURG, por meio de atividades e eventos de interesse do estudante
como aulas de dança, prática de esportes, entre outros;
f) Participar dos encontros de orientação organizados pela DIPOSG;
g) Estar disponível para auxiliar o estudante estrangeiro, quando necessário,
durante todo período da tutoria intercultural (primeiro semestre acadêmico de
2019).

CONTATOS:
As dúvidas e esclarecimentos poderão ser encaminhados para
diposg.direcao@furg.br e pelo telefone 3233 6816.

