
 
 

 

EDITAL Nº. 07/2019 

 

PROGRAMA TUTORIAL INTEGRADO VOLUNTÁRIO 

PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Processo nº 23110.021969/2019-91 

A Coordenação de Relações Internacionais (CRInter) da Universidade Federal de Pelotas, no 

uso de suas atribuições legais e de acordo com as resoluções do COCEPE 14/2010 e 

40/2015, comunica a retificação do Edital Nº. 07/2019 referente ao Programa Tutorial 

Integrado Voluntário para Internacionalização. 

 

1. Da Retificação 

 

I) Onde se lê:  

1.1. As inscrições serão realizadas das 20h do dia 23 de maio às 20h do dia 31 de maio. 

 

Leia-se: 

1.1. As inscrições serão realizadas das 20h do dia 23 de maio às 20h do dia 28 de junho. 

  

 

II) Onde se lê:  

1.2.1. Estar regularmente matriculado e frequentando qualquer curso de graduação, a partir do 3º 

semestre; 

 

Leia-se: 

1.2.1. Estar regularmente matriculado e frequentando qualquer curso de graduação, independente do 

semestre que esteja cursando; 

 

 

III) Onde se lê:  

1.2.5. Ter disponível o turno da manhã das quartas-feiras ou da tarde das quintas-feiras para as 



atividades presenciais (a ser definido conforme a disponibilidade da maioria dos 

selecionados). 

 

Leia-se: 

1.2.5. Ter disponível o turno da tarde das quintas-feiras para as atividades presenciais (horário 

específico a ser definido posteriormente). 

 

 

IV) Onde se lê: 

3.1. O aluno voluntário exercerá suas atividades por 10 horas semanais. A vigência do voluntariado 

será 05 de junho a 31 de dezembro de 2019, podendo ser renovada por interesse do aluno e da 

CRInter. 

 

 Leia-se: 

3.1. O aluno voluntário exercerá suas atividades por 10 horas semanais. A vigência do voluntariado 

será 05 de julho a 31 de dezembro de 2019, podendo ser renovada por interesse do aluno e da 

CRInter. 

 

 

V) Onde se lê:  

3.2. As atividades presenciais ocorrerão nas quartas-feiras, das 8h30 às 12h30 OU nas quintas-feiras, 

das 13h30 às 17h30 (a ser definido conforme a disponibilidade da maioria dos selecionados). O 

restante da carga horária será desenvolvida em atividades autodirigidas, realizadas na CRInter ou em 

outro espaço a ser designado. 

 

Leia-se: 

3.2. As atividades presenciais ocorrerão nas quintas-feiras, entre o período das 13h30 às 18h30 

(horário específico a ser definido a posteriori). O restante da carga horária será desenvolvida em 

atividades autodirigidas, realizadas na CRInter ou em outro espaço a ser designado. 

 

 

VI) Onde se lê: 

4.2. O resultado será divulgado no site da CRInter a partir do dia 03 de junho, quando também será 

fixado o dia e turno de realização das atividades presenciais. 

 

Leia-se: 

4.2. O resultado parcial será divulgado no site da CRInter a partir do dia 03 de junho, sendo o 



resultado final divulgado no dia 05 de julho quando se estabelecerá data e horário do primeiro encontro. 

 

 

Maximiliano Cenci 

Coordenador de Relações Internacionais 

 

Pelotas, 10 de junho de 2019. 


