
         
  

E D I T A L 
 

 

Bolsa estudantil para atuação no Programa 

Idiomas sem Fronteiras Alemão (IsF-Alemão) 
 

para Aluna ou Aluno de Licenciatura em Letras/Alemão da UFPel 

com nível de domínio do idioma intermediário avançado  

(nível B2 ou acima) 
 

 

 

Objetivos do Edital 

 

Selecionar um/a Estudante para atuar como tutor e estagiário:  

 

a) na oferta de ensino do idioma, em tutoria de apoio a cursos online DUO 

para a comunidade universitária (na UFPel), no âmbito do Programa IsF-

Alemão; e 

b) participação nas ações de capacitação e atividades promovidas pela 

Área de Alemão da UFPel.  

 

Público-alvo 

 

Podem candidatar-se à bolsa Estudantes regulares do Curso de Licenciatura em 

Letras/Alemão com domínio do idioma em nível B2 ou acima e disponibilidade de 

20 horas semanais de atividades. 

 

 

Execução do Edital 

 

A Coordenação do IsF-Alemão na UFPel acolherá até 21/09/17, quinta-feira, 

candidaturas entregues pessoalmente, na sala 114 do Campus Anglo ou para 

Professora Coordenadora Milena Kunrath, sob a forma de uma breve carta de 

inscrição (máximo de 10 linhas) redigida em alemão e acompanhada do Histórico 

Escolar atualizado, emitido pela UFPel. 

 

A seu critério, o Coordenador poderá convocar as Candidatas e Candidatos para 

entrevista, a ser realizada em língua alemã. Até o dia 27/09/17, quarta-feira, será 

divulgado edital com o nome do/a Estudante selecionado/a, a ser afixada nos 

dois locais de inscrição. 

 

 

 



Fomento 

 

São benefícios para o ou a Bolsista: 

- Auxílio financeiro mensal de R$ 400,00, de outubro de 2017 a dezembro e no mês 

de fevereiro de 2018, em um total de 4 meses, a serem pagas com recursos 

próprios da UFPel. 

- Seminários (webinars) de formação para a tutoria presencial do curso online DUO 

e acesso a esse curso, tanto ao módulo da fase inicial, quanto a módulo de fase 

adiantada, útil ao estudo e desenvolvimento linguístico do ou da Bolsista. 

 

Obrigações 

 

O/a Bolsista deverá: 

 

- Cumprir carga horária de 20 horas por semana em atividades de ensino 

(apoio presencial regular ao curso online DUO), tutoria individual de alunos 

e formação acadêmica própria, nas dependências da UFPel, a fim de 

cumprir Plano de Atividades determinado pelo Coordenador. 

- Participar prioritariamente das atividades de formação em webconference 

(4 horas), a serem ministradas pela equipe alemã do curso DUO, em datas 

a serem anunciadas. 

- Apoiar, de modo geral, as atividades do programa Idiomas sem Fronteiras 

na UFPel. 

 

 

Pelotas, 15 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Rafael Vetromille-Castro 

Coordenador geral do IsF/NucLi-UFPel e  

 

 

 

Profa. Dra. Milena Hoffmann Kunrath 

Coordenadora da área de Alemão - IsF/NucLi-UFPel  

 

 

 


