
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 
Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho – UACSA 

Campus Abolicionista Joaquim Nabuco 
 

PROGRAMA DE MONITORIA 
 

Cabo de Santo Agostinho,  03 de dezembro de 2020. 
 

Edital de Seleção de Monitoria 01/2020 
 

A Coordenação Geral de Cursos de Graduação no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o documento “Orientações para processo seletivo do Programa de 
Monitoria durante Período Letivo Excepcional (PLE)” e as disposições contidas na 
Resolução 262/2001 do Regimento Geral da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontram abertas as 
inscrições para o Programa de Monitoria da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo 
Agostinho. 

As inscrições se realizarão no período de 04 a 10 de dezembro de 2020, através 
do e-mail estagio.uacsa@ufrpe.br . O candidato à vaga de monitoria deverá preencher 
formulário próprio e anexar os documentos requeridos. 

O número de vagas disponíveis está disposto no quadro abaixo, nesta seleção só 
serão ofertadas vagas para monitoria voluntária. 

 
Disciplina Professor responsável Vagas 

Bolsistas Voluntários 

Física Geral 3 Albert Stevens 0 1 

Física Geral 2 Martine Chevrollier 0 1 

Cálculo 1 Serginei Liberato 0 1 

Geometria Analítica Serginei Liberato 0 1 

Fenômenos de transporte Alisson Cocci 0 2 

    

Total   6 

 

Requisitos para inscrição: 
 

Poderão se inscrever os alunos que: 
 

I. Segundo a Pró-Reitoria de Graduação, para participar do processo seletivo o 
candidato deverá estar matriculado no semestre letivo 2020.1, uma vez que a 
matrícula no Período Letivo Excepcional é opcional; 

II. Comprovarem já haver concluído a(s) disciplina(s) para a(s) qual(is) se candidatam, 
com média igual ou superior a sete (7) na(s) mesma(s); 

III. Não possuírem reprovação por nota na(s) disciplina(s) objeto do exame; 
IV. Tiverem um coeficiente de rendimento superior a 5 (cinco); 
V. Apresentarem disponibilidade de horário compatível com as necessidades da 

monitoria, com 12 horas semanais; 
VI. Não possuírem história de desligamento do Programa de Monitoria da UFRPE; 
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Vigência da monitoria: 
 

A vigência da monitoria será de 21 de dezembro de2020 até 20 de junho de 
2021 

 
 

Os Monitores terão as seguintes atribuições: 

  
 

I. Auxiliar os professores em tarefas passíveis de serem executadas por estudantes que 
já tenham sido aprovados nas respectivas disciplinas; 

 
II. Auxiliar os alunos, orientando-os remotamente em atividades compatíveis com o seu 

nível de conhecimento e experiência na(s) disciplina(s); 
 

III. Constituir um elo entre professores e alunos, visando o melhor ajustamento entre a 
execução dos programas e o desenvolvimento natural da aprendizagem. 

 
Notas: 1) O horário das atividades do Monitor não poderá, em nenhuma hipótese, 

prejudicar o desempenho das atividades a que estiver obrigado como discente no período 
letivo excepcional; 2) É vedado ao Monitor realizar atividades de competência do servidor 
Docente, do servidor Técnico-Administrativo ou de prestadores de serviços terceirizados; 
3) Ao final de cada semestre letivo, o Monitor irá elaborar um relatório de atividades, 
enviando-o ao Orientador. 

 
 

 

Cabe ao Professor Orientador: 
 

I. Elaborar o plano de trabalho do Monitor; 
II. Orientar e acompanhar a execução do plano de trabalho do Monitor; 

III. Estar sempre presente nas atividades didáticas auxiliadas pelo Monitor; 
IV. Participar da reunião de assinatura do termo de compromisso; 
V. Atestar mensalmente a frequência do Monitor, enviando-a ao setor responsável; 
VI. Participar da apresentação dos trabalhos do Monitor na Reunião Anual de 

Iniciação à Docência; 
 

 

Documentos necessários para inscrição: 
 

I. Requerimento de inscrição devidamente preenchido (ANEXO I) 
II. Cópia do CPF 
III. Cópia do RG 
IV. Cópia do histórico escolar atualizado (emitido pelo perfil do discente no SIGAA) 

 
Enviar e-mail para o endereço estagio.uacsa@ufrpe.br com os documentos 

acima exigidos até o último dia de inscrição (10/12/2020 ) da seleção.  
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Avaliação dos candidatos: 
 

Excepcionalmente, diante da Pandemia pela Covid-19, a seleção dos monitores se 
dará através da análise do Histórico Escolar do candidato. 

A média final dos candidatos será ponderada, sendo atribuído peso 4,0 (quatro) a 
média semestral na disciplina e 6,0 (seis) ao Índice de Eficiência Acadêmica (IEA) 
comprovado no histórico escolar. 

Quando a vaga for destinada a uma matéria tal que o monitor possa atuar em duas 
ou mais disciplinas, o componente “nota referente à média semestral na disciplina” será 
calculada como a média aritmética das disciplinas referentes à matéria. Caso o estudante 
tenha conseguido dispensa da(s) disciplina(s) necessária(s) ao cálculo desse coeficiente, 
a “nota referente à média semestral na disciplina” será computada tendo como base a(s) 
nota(s) da(s) disciplina(s) utilizada(s) para a(s) dispensa(s). 

Em caso de empate, serão utilizados como critérios de desempate o total de créditos 
cursados pelo candidato e a média de conclusão (MC), nesta ordem, prevalecendo 
aquele de maior valor. 

Os alunos aprovados serão classificados pela média final, preenchendo deste modo 
as vagas existentes. 

  

Calendário da seleção de monitoria 
 

Etapa Data 

Inscrições 04/12/2020 a 10/12/2020 

Resultados 11/12/2020 
 
 
 
 
 

Presidente da Comissão de Seleção de Monitoria 
(Membro da Comissão de Ensino) 



ANEXO I 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 

COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE MONITORIA 

 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
(FORMULÁRIO No 02) 

 
 

 
 

2. MONITORIA DESEJADA: 

Disciplina/Matéria Monitoria Voluntária  

  Sim ( ) 

 
3. HORÁRIOS DISPONÍVEIS PARA MONITORIA: 

DIA 

HORA 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

      

      

      

      

      

 

Carga horária semanal total disponível:   horas 

Turno(s):   

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O CANDIDATO: 

Possui reprovação na disciplina solicitada? NÃO ( ) SIM ( ) 

 

Nome: .................................................................................................. 
 

Data de Nascimento ......../......../............. 
 

Curso:.............................................................................. Matrícula:.................................... 

Identidade:......................../.................CPF:........................................... 

Estado civil:.......................................... 

Endereço: .................................................................................................................................... 

..... Nº.................. 

Bairro:..................................................................... 

Cidade:..............................................CEP:........................... 

Telefone:..................................... Celular:..................................... 

email:............................................................. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO REQUERENTE 



Já possui algum tipo de bolsa? 

Possui algum vínculo empregatício? 

NÃO ( 

NÃO ( 

) SIM ( 
) SIM ( 

) 
) Turno: 

Já foi desligado da monitoria na UFRPE? NÃO ( ) SIM ( ) 

 

Declaro serem verdadeiras as informações por mim fornecidas neste requerimento. Estou 

ciente das normas do Programa de Monitoria da UFRPE e de acordo com as mesmas. 

 
 
 

Observação: ANEXAR HISTÓRICO ESCOLAR ATUALIZADO. 

Assinatura do Candidato 

/20   / CABO DE SANTO AGOSTINHO, 

6. ASSINATURA DO CANDIDATO: 

5. CIÊNCIA DAS NORMAS DE MONITORIA E CONCORDÂNCIA COM AS 

MESMAS 


