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Edital de Seleção de Tutores para BCC701          2021-1 
 
 
 Divulgamos o edital para seleção dos candidatos a Tutores da Disciplina de 
Programação de Computadores I (BCC 701). 
 
 

1) Pré-requisitos dos Candidatos para a Inscrição 
 O candidato deve estar ciente das normas do edital: 
 EDITAL PROGRAD Nº 43, DE 12 DE AGOSTO DE 2021: Dispõe sobre a 
seleção de projetos de Tutoria a serem desenvolvidos remotamente nos campi Ouro Preto, 
Mariana e João Monlevade no primeiro semestre letivo de 2021: 
https://drive.google.com/file/d/1GYhuJVwYZM02V5oIu8pAirNJmtCIwWeA/view?usp=shari
ng 

ou 
https://www.prograd.ufop.br/tutoria 
 Com relação ao edital, destacamos: 
Requisitos para ser tutor bolsista:  

• Ser aluno de graduação da UFOP; 

• 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);  

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

Tutoria, além dos horários regulares de suas aulas;  

• 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). 

 

2) Período de Inscrição 
• de 28 e 29 de setembro de 2021. 

 Obs.: até às 17:00 h do dia 29/09/2021. 
 

3) Processo de Seleção 
• 30 de setembro de 2021 e 01 de outubro de 2021. O coordenador do projeto 

enviará um e-mail com a sala do Meet, o dia e o horário de entrevista para cada 
candidato. Os horários de entrevista serão durante os períodos: manhã, tarde ou 
noite. 

 
Objetos da Avaliação no Processo de Seleção 

1) ter conhecimento do conteúdo do EDITAL PROGRAD Nº 43; 
2) ter cursado BCC701; 
3) experiência anterior em atividades de tutoria em programação; 
4) aptidão do candidato para o desenvolvimento das atividades de tutoria; 
5) Realizar online, durante a entrevista uma avaliação prática com exercícios de 

programação propostos pelo coordenador do projeto; 
6) não ter vínculos com outros projetos e/ou atividades na UFOP; 
7) disponibilidade de horários para as atividades de tutoria; 
8) análise de histórico escolar. 

 

https://drive.google.com/file/d/1GYhuJVwYZM02V5oIu8pAirNJmtCIwWeA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GYhuJVwYZM02V5oIu8pAirNJmtCIwWeA/view?usp=sharing
https://www.prograd.ufop.br/tutoria
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4) Quantidade de Vagas para Tutores 
• 04 (quatro) vagas para tutoria remunerada. 

 
  
 

5) Inscrição para a Seleção dos Tutores 
 A inscrição somente será realizada nos dias 28 e 29 de setembro de 2021. 
 O candidato que atender às exigências descritas neste edital deve: 

1) preencher o formulário no link abaixo. Obs.: até às 17:00 h do dia 29/09/2021. 
 
https://forms.gle/FxmPkfsqudNKKxcE6 
 

2) enviar um e-mail para o Prof. Marcelo Luiz Silva,  red@ufop.edu.br, anexando o seu 
histórico escolar e atestado de matrícula. 

3) características do e-mail: 

• Destinatário:    red@ufop.edu.br 

• Assunto do e-mail:    Inscrição Tutoria 2020-2 
 
 
 
 

Ouro Preto, 28 de setembro de 2021 
 
 

 
Prof. Marcelo Luiz Silva (DECOM) 
Coordenador do Projeto de Tutoria de BCC701 
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