
 
 

EDITAL Nº 001/2019 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ESTUDANTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO  

PROGRAMA DE TUTORIA ACADÊMICA / PEC-G 

 

Mônica Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de suas 

atribuições e por deliberação da Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso, Pró-Reitora 

Acadêmica do Centro Universitário São Camilo – Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ nº 

58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, Bairro Ipiranga, São Paulo, 

SP e Campus Pompeia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua Raul 

Pompeia nº 144, Bairro Pompeia, São Paulo, SP, mantido pela União Social Camiliana, 

torna público o presente Edital de inscrição e seleção de estudantes dos cursos de 

graduação, para o programa de tutoria acadêmica voltada aos participantes do 

Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) para o primeiro semestre de 

2019 (fevereiro/2019), conforme abaixo: 

 

I - DOS OBJETIVOS:  

-Integrar o estudante estrangeiro no Centro Universitário São Camilo; 

- Ajudar o estudante estrangeiro a se adaptar à vida acadêmica e social brasileira; 

- Praticar uma língua estrangeira por ambos; 

- Ampliar as relações sociais vivenciadas pelo estudante estrangeiro, a partir da 

participação em atividades acadêmicas e sociais para conhecer novas pessoas, suas 

línguas, seus costumes e sua cultura. 

 

II – DA INSCRIÇÃO: 

Período: de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2019.  

Local: Central de atendimento Acadêmico (Ipiranga ou Pompeia). 

 

III - DAS VAGAS  

Serão oferecidas 07 (sete) vagas para o primeiro semestre de 2019 (fevereiro e 

março/2019) para estudantes regularmente matriculados em um dos cursos de 

graduação do Centro Universitário São Camilo.  

 

IV - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 



 
- Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do Centro 

Universitário São Camilo; 

- Ter disponibilidade para auxiliar o estudante estrangeiro em seu primeiro mês na 

instituição; 

- Obedecer aos critérios para seleção, conforme item DOS CRITÉRIOS PARA A 

SELEÇÃO. 

 

V – DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO 

- Análise do Histórico Escolar; 

- Análise das Atividades Complementares; 

- Entrevista com o professor responsável por Relações Internacionais do Centro 

Universitário São Camilo. 

 

VI – DO PROCESSO SELETIVO 

Período: 21 de fevereiro de 2019. 

Local: Centro Universitário São Camilo (Campus Ipiranga e Campus Pompeia). 

Os horários e local específico das entrevistas do processo seletivo serão agendados 

com o estudante candidato via e-mail e/ou contato telefônico.  

 

VII – DO RESULTADO 

O resultado da primeira fase será disponibilizado no dia 22 de fevereiro de 2019 no 

site www.saocamilo-sp.br, link secretaria - resultados.  

 

VIII – DAS ATRIBUIÇÕES 

-Fornecer ao estudante estrangeiro auxílio e informações básicas sobre o Brasil, a 

cidade de São Paulo e o Centro Universitário São Camilo; 

- Orientar o intercambista nas questões relacionadas à moeda, transporte público, 

alimentação, segurança e peculiaridades do idioma português falado no Brasil. 

 

IX - DO EXERCÍCIO  

Treinamento: 

Os alunos selecionados participarão do treinamento que ocorrerá no dia 25 de março 

de 2019, no Campus Ipiranga. 

O período de atividades com os estudantes estrangeiros será de 25 de março à 22 de 

abril de 2019. 

http://www.saocamilo-sp.br/


 
Obs: a programação de atividades será discutida com os alunos selecionados durante 

o treinamento. 

 

X - DO CERTIFICADO  

O Programa de Tutoria Acadêmica é uma atividade voluntária que todo estudante 

regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do Centro Universitário 

São Camilo pode se candidatar e participar. Receberá certificado comprovando sua 

participação no programa o estudante que cumprir suas atividades com desempenho 

satisfatório, apurado pelo professor responsável por Relações Internacionais. Para 

tanto, o estudante deverá entregar relatório das atividades planejadas e executadas 

junto ao estudante estrangeiro na Central de Atendimento ao Aluno. O certificado 

corresponde a 20 horas de atividades complementares, conforme o Regulamento de 

Atividades Acadêmicas Complementares. 

 

PUBLIQUE-SE 

 

 

São Paulo, 20 de dezembro de 2018. 

 

 

Mônica Gomes Abel 

Secretária Geral 


