PROGRAMA ALUNO TUTOR GOOGLE
A Foreducation EdTech em parceria com o Google está disponibilizando para os estudantes
da FACMAIS ITUIUTABA e FACMAIS INHUMAS o “Programa Aluno Tutor”. Este edital
apresenta as normas de funcionamento do referido Programa, suas atividades,
responsabilidades e benefícios.

OBJETIVOS
O Programa Aluno Tutor tem como objetivo promover a fluência digital com o uso de
tecnologias Google, em um ambiente de criatividade, comunicação e pensamento crítico,
promovendo uma aprendizagem colaborativa entre professores e estudantes.

PARTICIPANTES
Estão aptos a participar do Programa Aluno Tutor alunos a partir do 1o. semestre dos cursos
de Graduação FACMAIS ITUIUTABA e FACMAIS INHUMAS

ESTUDANTES CURSOS DE GRADUAÇÃO
O Programa Aluno Tutor da FACMAIS ITUIUTABA e FACMAIS INHUMAS tem por objetivo
promover a fluência digital de futuros profissionais para que possam impactar positivamente
a educação Brasileira com novas práticas e metodologias de ensino.

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
A participação do estudante é semestral, ou seja, por semestre letivo, quando ofertado o
referido programa.

ATRIBUIÇÕES DO ALUNO TUTOR
●
●

●
●

●
●

Participar das oficinas de formação das ferramentas Google para educação;
Prestar atendimento individual ou coletivo a estudantes e professores no formato de
plantão de dúvidas, em horários pré-determinados pela coordenação do projeto
Google na FACMAIS ITUIUTABA e FACMAIS INHUMAS;
Elaborar sistematização de dúvidas ou demandas recorrentes apresentadas nos
atendimentos realizados nos plantões de dúvidas;
Produzir materiais de apoio e orientação ao esclarecimento de dúvidas sempre que
solicitado pela coordenação do projeto Google na FACMAIS ITUIUTABA e FACMAIS
INHUMAS
Elaborar relatório semestral das atividades realizadas;
Cumprir com os prazos de postagem do Plano de Atividades para validação de
atividades complementares.

BENEFÍCIOS EM PARTICIPAR DO PROGRAMA
●
●

Certificado de participação no Programa Aluno Tutor, emitido pelo próprio Google;
O aluno participante do programa receberá um certificado correspondente a 40 horas,
mediante a apresentação e comprovação das atividades pelo envio do relatório. O
certificado poderá ser utilizado como comprovação de cumprimento de atividades
complementares, observadas as normas do Regulamento específico.

INSCRIÇÃO e SELEÇÃO
O processo de inscrição e seleção dar-se-á mediante:
●
●

●
●

inscrição no programa pelo link: https://docs.google.com/forms/d/1u9yB3h
aproveitamento igual ou maior que 6,0 (seis) pontos, na realização de teste sobre as
ferramentas Google, a partir do link enviado para o e-mail da conta Google
cadastrado pelo aluno;
disponibilidade para participação da formação presencial, oferecida pela equipe da
Foreducation EdTech;
disponibilidade para participar dos plantões presenciais de apoio às dúvidas de
outros alunos e professores.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
Os interessados em participar do referido programa devem se inscrever no período: de 15/03
a 26/03/2021.

DURAÇÃO
A duração do Programa Aluno Tutor é de até dois semestres, iniciando no semestre vigente
e renovado para o semestre letivo de 2021/2.

DESLIGAMENTO
O desligamento do estudante no Programa Aluno Tutor dar-se-á por:
●
●
●

Solicitação do estudante a qualquer tempo;
Descumprimento das atividades previstas pelo referido programa;
O desligamento deverá ser formalizado para o Coordenador do Curso e formalizado
por instrumento específico.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Toda e qualquer situação não contemplada nos dispositivos deste edital serão avaliados
pela Coordenação do Projeto Google na FACMAIS ITUIUTABA e FACMAIS INHUMAS em
conjunto com a Foreducation EdTech Partner Google e respectiva coordenação de curso.

