UPE Campus Petrolina
003/2017 - Edital de Seleção de Monitoria Voluntária
A Coordenação Setorial de Graduação da UPE Campus Petrolina, abre
inscrições de monitoria às disciplinas interessadas para o período de maio
de 2017 a agosto de 2017.
1.

Objetivo:

Preparar o aluno para situações de liderança, criatividade e decisões assim como
o desenvolvimento acadêmico na apreensão e produção do conhecimento na
área dos componentes curriculares e incentivo a docência.
2.

Inscrição:

Período: 03 a 05 de maio
Hora: 8h às 12h - 14h às 16h - 19h às 21h
Local: Coordenação de Graduação
a) Cada aluno poderá se candidatar para mais de uma área de atuação, porém o
exercício da monitoria é restrito a apenas um dos componentes curriculares
escolhidos, levando-se em consideração o critério de seleção dos candidatos.
2.1

Critérios para inscrição:

- ser aluno da Graduação;
- disponibilidade de 8 horas semanais (4 para as aulas e 4 de planejamento,
incluindo atividades extraclasse);
- estar ciente deste edital, do regulamento da monitoria, bem como das regras
pertinentes à atividade que pretende exercer;
- responsabilidade com o que será requisitado do monitor pelo professor e com os
devidos materiais;
- ter sido aprovado nos componentes curriculares aos quais se candidata a
monitoria;
- não ter dependência e ter obtido aproveitamento igual ou superior a 7,0 (sete) no
componente em questão.
2.2 Documentos para Inscrição:
-Histórico escolar (SIGA)
-Preencher formulário de inscrição
Obs: Se o candidato não puder comparecer na data de inscrição será facultadas
inscrições mediante autorização por escrito com cópias de RG e CPF.
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3. Vagas:
- As vagas para cada componente serão definidas de acordo com o professor
orientador segundo quadro em anexo.
4.

Seleção:

Datas/hora/conteúdos: anexo II
- Os candidatos passarão por avaliação de desempenho acadêmico, uma
prova escrita onde haverá o sorteio de um dos pontos dos assuntos
mencionados neste edital.
- Serão considerados aprovados os que atingirem os pré-requisitos exigidos,
somado ao melhor desempenho da seleção, com nota mínima 7,0 (sete).
5. Resultados:

- Serão divulgados em 12/05/2017 (10 h).
- O resultado final da seleção será afixado em local de fácil visualização, para os
acadêmicos interessados, após sua devida verificação pelo Coordenador Setorial
de Graduação e enviado por meio eletrônico aos coordenadores de Curso.
6. Início das atividades:
No dia 15 de maio de 2017.
7. Atribuições do monitor:
a) auxiliar o(a) professor(a) orientador(a) em atividades didático-científicas do
componente curricular, inclusive na preparação e sugestão de material para aulas
teórico-práticas e trabalhos escolares;
b) atuar junto ao(à) professor(a) orientador(a) no preparo de trabalhos práticos e
experimentais, compatíveis com seu nível de conhecimento e experiência no
componente curricular e/ou grupo de componentes;
c) participar das aulas e seminários ministrados pelo professor responsável pelo
componente curricular, desde que tenha horário disponível, visando
aperfeiçoamento pessoal e efetivo acompanhamento das turmas;
d) organizar e orientar grupos de estudos entre alunos, objetivando a
compreensão e o melhor aproveitamento de conteúdos programáticos já
ministrados na disciplina;
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e) contribuir para melhorar o relacionamento entre alunos e professores na
execução das atividades de monitoria;
f) executar, no tempo adequado, as atividades que lhe forem atribuídas,
respeitadas as suas atribuições;
g) elaborar plano e executar atividades educativas na área da monitoria para
público alvo à escolha do orientador
8. Atribuições do professor orientador da monitoria
a) acompanhar as atividades do monitor;
b) Aplicar prova de seleção dos estudantes candidatos de monitoria, a partir de
critérios que se relacionem diretamente com seu desempenho acadêmico, de
comum acordo com a coordenação do Curso e a Coordenadoria de Graduação;
c) Orientar o(s) monitor(es) na elaboração das estratégias de trabalho para o ano
letivo;
d) acompanhar e instruir o(s) monitor(es) no desenvolvimento das atividades
estabelecidas
e) fazer controle mensal do horário das atividades dos monitores;
f) informar a frequência mensal do(s) monitor(es), enviando à Coordenadoria de
Graduação, até o dia 02 de cada mês subseqüente;
g) emitir parecer sobre o desempenho do(s) monitor(es), segundo os critérios
estabelecidos junto às coordenações do curso e da graduação quando
necessário.
h) orientar a elaboração e execução das atividades educativas
9. Avaliação do monitor:
- iniciativa à participação nas atividades teórico/práticas e extraclasse no processo
de ensino - aprendizagem;
- frequência mensal superior a 80% (oitenta por cento);
- apresentação de relatório semestral;
- apresentação de projeto de pesquisa ou extensão dentro da atividade da
monitoria
10. Cancelamento da monitoria:
A monitoria poderá ser cancelar nos seguintes casos:
- por indicação do professor orientador da disciplina ao qual o monitor está
vinculado, referendado pela Coordenação Setorial de Graduação;
- por trancamento de matrícula;
- por obtenção de freqüência inferior de 80% (oitenta por cento) das atividades de
monitoria, a cada mês;
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11. Das Disposições finais:
O ato de inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação total dos
critérios e regras estabelecidas neste Edital, dos quais não poderá alegar
desconhecimento.
O Monitor será certificado e poderá se valer disto para computar atividades
complementares
Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação Setorial
de Graduação juntamente com os professores orientadores.

Petrolina, 27 de abril de 2017.

Anexo I
ATIVIDADE
Publicação do edital

DATA/PERÍODO
27/04/2017

Inscrição dos alunos
para o processo
seletivo de monitores

03 a 05 de maio de
2017 - Hora: 8h às 12
- 14h às 16h – 19h às
21h
08 de maio de 2017.

Processo seletivo de
monitores

Envio dos resultados
do processo seletivo
pelos docentes
Divulgação do
resultado da seleção

10/05/2017

Reunião com os
monitores aprovados
com a Coordenação
de Graduação
Início e termino da
vigência das

15 /05 /2017 (18h às
19h)

12/05/2017 (10 h)

LOCAL
Quadros de avisos
Facebookcampuspetrolina2013
Site .www.upe.br/petrolina
Coordenação Setorial de
Graduação

Salas no térreo- Prédio novo de
Saúde – alunos da Licenciatura
Salas 1°andar - Prédio novo de
Saúde –Alunos de Saúde
Para o e mail:
graduacao.petrolina@upe.br
Quadros de avisos
Facebookcampuspetrolina2013
Site:www.upe.br/petrolina
Térreo-Prédio novo de Saúde

15 de maio a 14 de
agosto de 2017
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atividades de
monitoria
 Entrega do relatório
final de avaliação do
monitor na
Coordenação dos
cursos pelos
docentes.
 Encaminhamento à
Coordenação de
Graduação

14.08.2017

Coordenação dos Cursos
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