SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS
EDITAL DE BOLSA DE MONITORIA – 2011/2
A Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, através do PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA
e do Programa de Ciência e Tecnologia do Instituto de Engenharia e Geociências, torna público a
inscrição para 02 bolsas de monitoria na disciplina de Física Conceitual e 02 bolsas de monitoria na
disciplina de Cálculo I, no valor unitário de R$360,00 (trezentos e sessenta reais) mensais, no período do
o
2 semestre de 2011.

I- DO OBJETIVO
O Projeto de Monitoria do Instituto de Engenharia e Geociências tem como objetivo principal propiciar
condições que favoreçam o desenvolvimento dos alunos dos cursos de graduação do Instituto de
Engenharia e Geociências, por meio de colaboração nas atividades de ensino, articuladas com as de
pesquisa e de extensão, das disciplinas objeto da monitoria.
II- DAS VAGAS
DISCIPLINA
Física Conceitual

TURNO DE ATIVIDADE

Nº DE
VAGAS

Manhã (2 turmas)
01 (uma)
Tarde/Noite (2 turmas)

Cálculo I

01 (uma)

Manhã (2 turmas)
01 (uma)
Tarde/Noite (2 turmas)

01 (uma)

PÚBLICO
Graduandos do Curso de Licenciatura
em Física Ambiental ou afins que
tenham cursado e tenham sido
aprovados na disciplina de Física
Conceitual.
Graduandos do Curso de Licenciatura
em Matemática ou afins que tenham
cursado e tenham sido aprovados na
disciplina de Cálculo I.

III – DAS ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE MONITOR
Os alunos monitores deverão ter uma disponibilidade de carga horária mínima de dez (10) horas
semanais para a atividade de monitoria, a qual não pode coincidir com os planos curriculares de estudos
semestrais. O horário de exercício de monitoria dever ser de conhecimento do professor orientador da
disciplina e dos professores colaboradores responsáveis por cada uma das turmas, a qual o discente
monitor exerce a tutoria. As demais atribuições do monitor são aquelas constantes no EDITAL nº 022 –
PROEN/DE, de 15 de julho de 2011.
IV-DAS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO
•
Estar regulamente matriculado em curso de graduação.
•
Ter disponibilidade de 10 horas semanais para as atividades do programa.
•
Não ter vínculo empregatício.
•
Não ser bolsista de qualquer outro programa, à exceção da bolsa Permanência.

V- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
•
Ficha de inscrição do candidato devidamente preenchida e assinada (disponível na Secretaria do
Programa de Física Ambiental e na Secretaria do IEG);

•
Declaração de que não possui vínculo empregatício e de que não recebe qualquer tipo de bolsa
de estudo à exceção da bolsa Permanência (contida na ficha de inscrição);
•
Histórico Escolar;
•
Comprovante de matrícula.
•
Cópia do RG e CPF
VI – INSCRIÇÃO
Período: 24/08/2011 das 08 às 12h e de 14 às 18h e
25/08/2011 das 08 às 12h
Local: Secretaria do Programa de Física Ambiental e Secretaria do IEG

VII – DA SELEÇÃO
Análise do Histórico Escolar
Entrevista (a ser realizada no dia 25/08/2011 às 14h, no Programa de Física Ambiental)
Resultado Final: 26/08/2011 a partir das 08h
VIII – DA ELIMINAÇÃO
Será automaticamente eliminado o candidato que não apresentar a documentação acima citada.

Santarém (PA), 23 de agosto de 2011.

Prof. Dr. Manoel Roberval Pimentel Santos
Coordenador do Programa de Ciência e Tecnologia

