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EDITAL Nº 01/2020 

SELEÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

 
 

A Coordenação Setorial de Graduação da 

UPE Campus Petrolina, abre inscrições de 

monitoria voluntária às disciplinas 

interessadas para o período de setembro a 

novembro de 2020. 

 

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 à docência. 

 

2. Inscrição: 

 

Período: 31 de agosto a 04 de setembro de 2020. 

Procedimento: Inscrição e processo seletivo pelo e-mail institucional do professor (Anexo 

II). 

Atenção: No e-mail ao professor apresente seu interesse em se candidatar nesta monitoria 

voluntária e anexe o seu histórico (do SIGA) em formato PDF. 

 

Observação: 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. 

 

3. Critérios para inscrição: 

 

3.1 ser aluno da Graduação; 

3.2 ter disponibilidade de 8 horas semanais (4 para as aulas e 4 de planejamento, 

incluindo atividades extraclasse); 

3.3 possuir habilidade para as tecnologias digitais da informação e da comunicação – 

TDIC; 

3.4 estar ciente deste edital, do regulamento da monitoria, bem como das regras 

pertinentes à atividade que pretende exercer; 

3.5 ter responsabilidade e compromisso com cada atividade solicitada pelo professor do 

componente curricular; 

3.6   ter sido aprovado no(s) componente(s) curricular(es) aos quais se candidata a 

monitoria; 

3.7 não ter dependência e ter obtido aproveitamento igual ou superior a 7,0 (sete) no 

componente em questão. 

 

4. Documentos para Inscrição: 

 

4.1 e-mail de intenção encaminhado ao professor (Anexo II); 

4.2 histórico escolar (do SIGA) – anexar ao e-mail.. 

 

5. Vagas  

 

 As vagas para cada componente serão definidas de acordo com o professor/orientador 
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(Anexo II). 

 

6. Seleção: 

 

6.1 Para esse período suplementar, os candidatos passarão por uma entrevista via Google 

meet, agendada pelo professor e apresentarão o histórico escolar (do SIGA).  

 

6.2 O processo seletivo será entre os dias 08 e 09  de setembro, com agenda pelo professor; 

 

6.2 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 

7,0 (sete) resultante da soma dos quesitos abaixo divididos por 2 (dois):  

6.2.1 Nota final do aproveitamento no componente curricular que está se 

candidatando – (histórico do SIGA),  com nota mínima 7,0 (sete) e  

6.2.2 Nota da entrevista, mínimo 7,0 (sete). 

 

6.3 Serão classificados os candidatos aprovados com as maiores pontuações 

decrescentes, até o limite de vagas oferecida pelo professor para o componente 

curricular para o qual tenha se inscrito. 

 

7. Resultados: 

 

- Serão divulgados no dia 11 de setembro de 2020, no site da UPE campus Petrolina 

(www.upe.br/petrolina). 

 

8. Início das atividades: 

 

No dia 14 de setembro de 2020. 

 

9. Atribuições do monitor: 

 

9.1 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; 

9.2 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; 

9.3 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; 

9.4 organizar e orientar grupos de estudos entre alunos, objetivando a compreensão e o 

melhor aproveitamento de conteúdos programáticos já ministrados na disciplina; 

9.5 contribuir para melhorar o relacionamento entre alunos e professores na execução das 

atividades de monitoria; 

9.6 executar, no tempo adequado, as atividades que lhe forem atribuídas, respeitadas as 

suas atribuições; 

9.7 elaborar plano e executar atividades educativas na área da monitoria para público alvo 

à escolha do orientador 

 

10. Atribuições do professor orientador da monitoria 

 

10.1  acompanhar as atividades do monitor; 

10.2  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; 



UPE Campus Petrolina 

 

10.3  orientar o(s) monitor(es) na elaboração das estratégias de trabalho para o período 

letivo; 

10.4  acompanhar e instruir o(s) monitor(es) no desenvolvimento das atividades 

estabelecidas 

10.5  fazer controle mensal do horário das atividades dos monitores; 

10.6  informar a frequência mensal do(s) monitor(es), enviando à Coordenadoria de 

Graduação, até o dia 02 de cada mês subsequente; 

10.7  emitir parecer sobre o desempenho do(s) monitor(es), segundo os critérios 

estabelecidos junto às coordenações do curso e da graduação quando necessário. 

10.8  orientar a elaboração e execução das atividades educativas 

 

11. Avaliação do monitor: 

 

11.1 pela participação nas atividades teórico/práticas e extraclasse no processo de ensino- 

aprendizagem; 

11.2 pela frequência mensal superior a 75% (setenta e cinco por cento) (Anexo III); 

11.3 pela apresentação do relato de experiência no final da monitoria (anexo IV). 

 

12. Cancelamento da monitoria: 

 

A monitoria poderá ser cancelada nos seguintes casos: 

12.1 por indicação do professor orientador da disciplina ao qual o monitor está vinculado; 

12.2 por trancamento de matrícula; 

12.3 por obtenção de frequência inferior de 75% (setenta e cinco por cento) das 

atividades de monitoria, a cada mês; 

 

13. Das Disposições finais: 

 

13.1 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; 

13.2 O Monitor será certificado e poderá se valer disto para computar atividades 

complementares; 

13.3 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação Setorial de 

Graduação juntamente com os professores orientadores. 

 

 

Petrolina, 17 de agosto de 2020. 

 

 
Kleber Ferreira Costa 

Coordenador Setorial de Graduação 
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Anexo I 

 

CRONOGRAMA 

 

 

ATIVIDADES DATA/PERÍODO FORMA 

Inscrição da disciplina 

pelo professor(a) 

17/08/2020 - 24/08/2020 

 

Remota, no colegiado de cada curso. 

Organização dos dados 

para publicação do 

edital 

25 a 28/08/2020 Pela Coordenação Setorial de 

Graduação 

Publicação do edital 31 de agosto de 2020 Site da UPE 

www.upe.br/petrolina 

Inscrição dos alunos 

para o processo 

seletivo de monitores 

31 de agosto a 04 de 
setembro de 2020. 

Pelo e-mail institucional do 

professor ( anexo II) 

Processo seletivo de 

monitores 

08 e 09 de 

setembro de 2020 

Cada professor(a) irá agendar 

com os inscritos. 

Envio dos resultados 

do processo seletivo 

pelos docentes 

10 de setembro de 

2020 

Para o e mail: 

graduacao.petrolina@upe.br 

Divulgação do 

resultado da seleção 

11 de setembro de 

2020 

Site da UPE    

www.upe.br/petrolina 

Início e termino da 14 de setembro a 14 de 

novembro de 2020 

- 

vigência das 

atividades de  

monitoria  

Entrega, via e-mail, do 

relato de experiência  

(seguir modelo) 

através do 

requerimento único, 

acompanhado da ficha 

de frequência  mensal 

e com solicitação para 

certificação. 

 

 

16 a 20 de novembro Requerimento destinado ao 

seguinte e-mail: 

graduacao.petrolina@upe.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upe.br/petrolina
http://www.upe.br/petrolina
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Anexo II 

 

QUADRO DE VAGAS DA MONITORIA VOLUNTÁRIA 

 

 

CURSO: Matemática 

Disciplina Professor e-mail institucional Vagas 

Equações 

Diferencias 

Lucília Batista Dantas 

Pereira 

lucilia.batista@upe.br 01 

 

 

CURSO: Ciências Biológicas 

Disciplina Professor e-mail institucional Vagas 
Metodologia 
Científica  

Washington Soares 
Ferreira Júnior  

washington.ferreira@upe.br  02 

Genética Geral  Elaini Oliveira dos Santos 
Alves 

elaini.alves@upe.br 02 

Fundamentos de 
Química  

Regina Lúcia Félix de 
Aguiar Lima 

regina.aguiar@upe.br 02 

Histologia  Maryluce A. da Silva 
Campos 

maryluce.campos@upe.br 02 

Citogenética  Geyner Alves dos Santos 
Cruz 

geyner.cruz@upe.br 02 

Zoologia dos 
Vertebrados  

Paulo Milet Pinheiro  paulo.milet@upe.br  02 

Desenvolvimento 
Sustentável  

Rosimary de Carvalho 
Gomes Moura  

rosimary.moura@upe.br  02 

Prática VIII  Rosimary de Carvalho 
Gomes Moura  

rosimary.moura@upe.br  02 

 

 

CURSO: Pedagogia 

Disciplina Professor e-mail institucional Vagas 

História da 

Educação no Brasil 

Virgínia Pereira da Silva de 

Ávila 

virginia.avila@upe.br 02 

Projeto de pesquisa Virgínia Pereira da Silva de 

Ávila 

virginia.avila@upe.br 03 

Ética e cidadania Virgínia Pereira da Silva de 

Ávila 

virginia.avila@upe.br 02 

Educação Inclusiva Maria do Socorro Carvalho 

Amariz Gomes 

socorro.amariz@upe.br 02 

Alfabetização e 

Letramento 

Nayanne Nayara Torres da 

Silva 

nayanne.torres@upe.br 01 

Didática Genilda Maria da Silva genilda.msilva@upe.br 02 

Avaliação 

Educacional 

Rosileide dos Santos Gomes 

Soares 

rosileide.soares@upe.br 02 

Arte-Educação Paulo Emílio Macedo Pinto paulo.emilio@upe.br 02 
 

 

 

mailto:paulo.emilio@upe.br
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CURSO Fisioterapia 

Disciplina Professor e-mail institucional Vagas 

Minicurso 

Fisioterapia 

Musculoesquelética 

e Esportiva  

Francisco Locks Neto francisco.locks@upe.br  02 

Minucurso 

Fisioterapia 

Cardiovascular 

Victor Ribeiro Neves victor.neves@upe.br 02 

 

 

 

 

 
  

 

CURSO História 

PROFESSOR(A) DISCIPLINA E-MAIL Vagas 

História Antiga I  Fernando Mattiolli Vieira fernando.mattiolli@upe.br 01 

História do Nordeste  Ana Clara Farias Brito ana.brito@upe.br 01 

CURSO: Letras 

Disciplina Professor e-mail institucional Vagas 

Metodologia do 

Ensino de Língua 

Espanhola 

Kleber Ferreira Costa kleber.costa@upe.br 01 

Língua Inglesa VIII Zaira Dantas de Miranda 

Cavalcanti  

Zaira.cavalcanti@upe.br 01 

Metodologia do 

Ensino de Língua 

Espanhola 

Zaira Dantas de Miranda 

Cavalcanti 

Zaira.cavalcanti@upe.br 01 

Semântica e 

pragmática 

Claudia Assad Alvares Claudia.alvares@upe.br 01 

Lingua Espanhola III Franciso de Assis Silva 

Panta 

Francisco.panta@upe.br 01 

Trabalho de 

Conclusão de Curso 

Maria de Fátima Rolim C. 

Dos Santos 

fatima.rolim@upe.br 01 

Metodologia 

Científica (NC) 

Peterson Martins Alves 

Araújo 

peterson.martins@upe.br 01 

Literatura Brasileira 

1 

Peterson Martins Alves 

Araújo 

peterson.martins@upe.br 01 

Cultura e Literatura 

popular 

Simão Pedro dos Santos simao.pedro@upe.br 01 

Literatura Portuguesa 

1 

Simão Pedro dos Santos simao.pedro@upe.br 01 

mailto:francisco.locks@upe.br
mailto:fernando.mattiolli@upe.br
mailto:ana.brito@upe.br
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CURSO: Nutrição 

Disciplina Professor e-mail institucional Vagas 

Nutrição Normal e 

Dietética II 

Taisy Cinthia Ferro 

Cavalcante 

taisy.cavalcante@upe.br 04 

Patologia da 

Nutrição e 

dietoterapia I 

Thays Souza thays.souza@upe.br 02 

Bioestatística Paulo Adriano Schwingel paulo.schwingel@upe.br 02 

Avaliação do Estado 

Nutricional 

Andréa Marques Sotero andrea.sotero@upe.br  04 

Bromatologia I Kéllen Wanessa Coutinho 

Viana 

kellen.viana@upe.br  01 

Psicologia da 

Nutrição  

Paulo Emílio Macedo Pinto paulo.emilio@upe.br 02 

 

CURSO: Enfermagem 

Disciplina Professor e-mail institucional Vagas 

Fisiologia Humana I Amanda Alves  Marcelino da 

Silva 

amanda.silva@upe.br 6 

Metodologia da 

Pesquisa I 

Alda Maria Justo Alda.justo@upe.br 8 

Embriologia 

Humana 

Maryluce A. da Silva Campos maryluce.campos@upe.br 2 

Práticas educativas 

em Enfermagem 

Isabella Joyce Silva de 

Almeida 

isabella.almeida@upe.br  

01 

Antropologia da 

Saúde 

Thereza Christina da Cunha 

Lima Gama 

 

thereza.lima@upe.br 

 

02 

 

Sociologia da Saúde 

Thereza Christina da Cunha 

Lima Gama 

 

thereza.lima@upe.br 

 

02 

Fitoterapia Roxana Braga de Andrade 

Teles 

Roxana.andrade@upe.br 02 

Epidemiologia I Maria Elda A L Campos Elda.campos@upe.br 02 

Epidemiologia II Maria Elda A L Campos Elda.campos@upe.br 01 

Metodologia 

Científica 

Amanda Regina da Silva Góis amanda.gois@upe.br 01 

Tanatologia Paulo Emílio Macedo Pinto paulo.emilio@upe.br 02 

Biossegurança Marismar Fernandes do 

Nascimento 

marismar.fernandes@u
pe.br 

01 

 

 

 

CURSO: Geografia 

 

Disciplina 

 

 

Professor 

 

e-mail institucional 

 

Vagas 

Geologia Geral Luciana Freitas de Oliveira 

França 

luciana.franca@upe.br  05  

 

 

mailto:paulo.schwingel@upe.br
mailto:andrea.sotero@upe.br
mailto:kellen.viana@upe.br
mailto:paulo.emilio@upe.br
mailto:luciana.franca@upe.br
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Anexo III 

 
 

FICHA DE FREQUÊNCIA  

 
 

MONITORIA VOLUNTÁRIA – UPE CAMPUS PETROLINA 

 
 
 

MONITOR:                                                                              CPF: 

CURSO:                                   PERÍODO: 

ORIENTADOR(A): 

MÊS:        (  ) setembro (  ) outubro (  )novembro              ANO: 2020 
DISCIPLINA:                                                                         CARGA HORÁRIA: 

                                    
 
 
DIA/MÊS HORAS 

DE AULA 
HORAS DE 

PLANEJAMENTO 
REGISTRO DAS ATIVIDADES 

REALIZADAS 

    

    

    

    

    

    

Total de 
horas do 

mês 

   

 
 
 

Petrolina, ___de __________2020. 
 
 
 
 
 ______________________           ___________________________ 
                               Monitor                                       Professor (a) Responsável 

 
 
 
 
 

Recebido na Setorial de Graduação em ____de ________de 2020. 
 

_____________________ 
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Anexo IV 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA DA MONITORIA 

VOLUNTÁRIA 

 
 

1.   O  relato  de  experiência  deve  conter  no  mínimo  03  e  no  máximo  de  10  páginas,  incluindo referências 
bibliográficas e notas. As citações de relatos (referências) no texto devem seguir as normas vigentes da Associação 
Brasileira de Normas  Técnicas  –  ABNT.   

 
2.   Formatação:  O trabalho   deve   ser   apresentado   em   formato   eletrônico   (.doc   ou   .docx;), configurando a 

página para o tamanho de papel A4, com orientação retrato, margem superior e esquerda igual a (3cm), inferior e 
direita igual a (2cm). Deve ser utilizada a fonte Times New Roman, corpo 12, espaçamento 1,5 entres linhas  em  todo  
o  texto,  parágrafo  de  1,25  cm, alinhamento justificado, à exceção do título. A numeração da página deve constar à 
direita na parte inferior da folha, em algarismos arábicos. 

 
3.   Título  em  português :  Deve  ser  centralizado,  escrito  em  letras maiúsculas, em negrito, fonte Times New Roman, 

tamanho 14. Subtítulo se houver, em letras minúsculas. 
 

4    Autoria do trabalho: 
 

4.1 Sob o título, após dar um espaçamento (1,5 entre linhas), identificar o(s) autor(es) e professor (a)  orientador(a)  do  

trabalho,  seguido(s)  de  nota  de  rodapé  com  titulação   (Es  –  para Especialista, Me – mestre, Ma - mestra, Dr
(
ª
) 

– doutor(a), curso, unidade e endereço eletrônico (e-mail).de cada autor. 
 

5    Elementos constitutivos do relato de experiência: 
 

5.1 Resumo:  Deverá  abranger  breves  e  concretas  informações  sobre  a experiência na docência, objetivos, 
metodologia, discussão, conclusões do trabalho, mas de forma contínua e dissertativa, em apenas um parágrafo. O 
Resumo deverá ser feito em Times New Roman fonte 10, espaçamento simples. 

5.1.1 Palavras-chave:  Estas  não  devem  estar  presentes  no  título.  Devem  vir  na  linha imediatamente 
abaixo do resumo (no mínimo três e no máximo cinco) para indexação, com alinhamento justificado, 

separadas por ponto, seguido de inicial maiúscula. 
 

5.2  Introdução:  deve  ser  breve  e,  de  forma  clara.   Ela deve conter o contexto da experiência, objetivo e 

justificativa. 
 

5.3 O  desenvolvimento,  parte  fundamental  do  texto,  deve  ser  elaborado  de  forma  concisa  e clara; contém a 
exposição ordenada e detalhada da experiência. Nele se inserirão:  

 
5.3.1 a metodologia deve descrever onde, quando e como ocorreu a experiência, o contexto e os procedimentos 

utilizados; 
 
5.3.2 a  discussão:  deve-se  relatar  a  experiência,  contextualizando-a  com  os  achados  na literatura sobre o tema; 

mostrar análise dos resultados obtidos, se for o caso. 
 
5.4  Nas conclusões ou considerações finais, deverão ser considerados os objetivos explicitados e uma síntese dos 

resultados, evidenciar análise e discussão dos dados obtidos. 
 

5.5 Nas referências deverão constar apenas autores e obras mencionados no texto, obedecendo- se às normas da ABNT. 

 
 

 

 


