Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA
Centro de Formação Interdisciplinar - CFI

Edital Bolsas Monitoria
O Centro de Formação Interdisciplinar - CFI da Universidade Federal do Oeste do
Pará torna pública a inscrição para 09 (nove) Bolsas de monitoria para atuação no Programa
de Acompanhamento Tutorial – PAT, no valor unitário de R$360,00 (trezentos e sessenta
reais) mensais, no período do 2o semestre de 2011, para atuar no ensino dos módulos
ofertados no referido programa.

I - Ações Previstas no Programa
O Programa de Acompanhamento Tutorial – PAT é o segmento de percurso acadêmico, no
segundo semestre letivo da UFOPA, dado aos alunos que ficaram reprovados ou em dependência em algum(ns) dos módulos de ensino da 1 a Formação Interdisciplinar (F1), ministrada
no primeiro semestre letivo desta Universidade. Há, portanto, reoferta dos módulos teóricos
oferecidos no 1o semestre. Para os monitores estão previstas as atividades abaixo relacionadas, todas sob orientação dos professores tutores:
• Participação como monitor em todos os módulos ofertados no PAT.
• Auxilio na preparação de aulas.
• Elaboração e correção de material didático, bem como organização e realização
de trabalhos práticos e experimentais.
• Avaliação do andamento do módulo do ponto de vista do discente.
• Organização do material a ser utilizado em aulas teóricas ou práticas.
• Levantamento bibliográfico conforme a necessidade do professor tutor.
• Sessões de orientação e acompanhamento com o professor tutor.
• Frequência ao módulo Tópicos Especiais em Tutoria e Monitoria, ofertado
apenas ao monitores do PAT.

II. VAGAS
Turno
Manhã,
Tarde
Noite

Número de Vagas
03 (três)
03 (três)
03 (três)

Público
Alunos que estudam nos institutos de tarde ou de noite
Alunos que estudam nos institutos de manhã ou a noite
Alunos que estudam nos institutos de manhã ou de tarde

Obs.: Durante a vigência da bolsa, o bolsista deverá estar regularmente matriculado no
Curso. O bolsista poderá ser substituído conforme os critérios estabelecidos na Portaria
MEC n.º 976 de 27 de julho de 2010, publicada no D.O.U. em 28/07/2010, páginas 103 e
104.

II - Das condições indispensáveis para participar da seleção
 Estar regulamente matriculado em curso de graduação.
 Ter cursado os módulos da Formação Interdisciplinar I e obtido nota em todos os módulos maior
ou igual a 7,0 (sete).

 Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para as atividades do programa.
 Não ter vínculo empregatício.
 Não ser bolsista de qualquer outro programa, à exceção da bolsa Permanência.

III - Documentos Necessários para Inscrição
 Ficha de inscrição do candidato devidamente preenchida e assinada (obter modelo junto ao CFI);
 Declaração de que não possui vínculo empregatício e de que não recebe qualquer tipo de bolsa de
estudo à exceção da bolsa Permanência (obter modelo junto ao CFI);
 Comprovante de notas obtidas na Formação Interdisciplinar 1, no qual constam as médias em
todos os módulos;
 Comprovante de matrícula.

IV – Inscrição
Período: 17/08/2011 a 23/08/2011
Horários: de segunda a sexta-feira
das 10h às 12h
das 16h às 18h
Local: Secretaria Administrativa da UFOPA. Hotel Amazon Boulevard, 2.º andar, Av. Mendonça
Furtado, n.º 2946, Bairro Fátima, Santarém/PA. Sala do PET (no. 332).
Obs: Dúvidas quanto ao edital poderão ser esclarecidas no CFI, no horário da inscrição.

V – Seleção
O processo seletivo será composto por produção de texto coletivo e entrevista.
Processo seletivo: 25 e 26/08/2011, às 8h.
Local: Centro de Formação Interdisciplinar (CFI) – Hotel Amazônia Boulevard, 2.º andar, Av.
Mendonça Furtado, n.º 2946, Bairro Fátima, Santarém/PA. Sala do PET (no.332).
Para a prova dissertativa os candidatos deverão comparecer portando o comprovante de inscrição e
R. G.
Os resultados serão divulgados a partir no dia 29/08/2011. Os monitores selecionados deverão
comparecer ao CFI para orientações quanto à documentação para recebimento da bolsa monitoria.

Santarém/PA, 16 de agosto de 2011.
__________________________
Prof. Dra. Iani Dias Lauer Leite
Coordenadora do Programa de Acompanhamento Tutorial - PAT

