SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE CIËNCIAS E TECNOLOGIA DAS ÁGUAS
PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA DO ICTA

Edital Bolsas Monitoria
O Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas- ICTA da Universidade Federal do Oeste do
Pará torna pública a inscrição para candidatos a 05 (vagas) Bolsas de monitoria para atuação no
Programa de Monitoria do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas – PMI, no valor unitário
de R$360,00 (trezentos e sessenta reais) mensais, no período letivo do atual semestre, para atuar
nas atividades dos componentes curriculares ofertados no semestre interdisciplinar II do
Instituto.
I - Ações Previstas no Programa
O Programa de monitoria do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas – PMI é um segmento
de percurso acadêmico, no segundo semestre letivo da UFOPA, dado aos alunos regularmente
matriculados nos cursos de graduação da Instituição, em especial aqueles remanescente dos
cursos da UFPA e UFRA.
Para os monitores estão previstas as atividades abaixo relacionadas, todas sob orientação dos
professores orientadores:
• Participação como monitor em todos os componentes curriculares ofertados no atual
semestre letivo da UFOPA.
• Auxilio na preparação de aulas.
• Auxílio na elaboração e correção de material didático, bem como organização e realização
de trabalhos práticos e experimentais.
• Auxílio nas aulas práticas de campo e laboratório das disciplinas, quando houver;
• 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 orientador.
• Sessões de orientação e acompanhamento com o professor orientador.

II. VAGAS
Serão ofertadas 02 (duas) bolsas de monitoria para atuação no Programa de Monitoria do
Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas – PMI. O componente curricular, o período de
atividade do bolsista e o número de vagas componente curricular/período é apresentado no
quadro a seguir:

Quadro demonstrativo do componentes curriculares, períodos e número de vagas
Componente Curricular/período
Matutino
Vespertino
Noturno
1

Saneamento e Estudos Ambientais
Biodiversidade e Conservação
Ecossistemas aquáticos

de

1

1

1

1

Observações:
1- Durante a vigência da bolsa, o bolsista deverá estar regularmente matriculado em um
curso de graduação da UFOPA.
2- O candidato deverá ter cursado uma disciplina na área correlata ofertada em curso em
andamento da UFOPA.
3- O bolsista poderá ser substituído conforme os critérios estabelecidos no EDITAL nº 022
– PROEN/DE, de 15 de julho de 2011, artigo 12.
II - Das condições indispensáveis para participar da seleção
Estar regulamente matriculado em curso de graduação.
Ter cursado uma disciplina na área correlata ofertada em curso em andamento da UFOPA e
obtido nota 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 na Secretaria do
ICTA);
Declaração de que não possui vínculo empregatício e de que não recebe qualquer tipo de bolsa
de estudo à exceção da bolsa Permanência;
Histório escolar devidamente comprovado;
Comprovante de matrícula.
IV – Inscrição
Período: 26 a 30/09/2011
Horários: de segunda a sexta-feira das 08:30h às 12:00h e das 14:30h às 18h
Local: Secretaria do ICTA localizado no Campus Tapajós da UFOPA
Telefone: 2101 4944

V – Seleção
O processo seletivo será composto por análise do histórico escolar e entrevista.
Processo seletivo: 03/10/2011.
Local: ICTA-UFOPA Campus Tapajós
Os resultados serão divulgados a partir no dia 04/10/2011. Os monitores selecionados deverão
comparecer ao ICTA para orientações quanto à documentação para recebimento da bolsa
monitoria.

Santarém/PA, 26 de setembro de 2011.

__________________________
Prof. Dr. José Reinaldo Pacheco Peleja
Diretor do ICTA

