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EDITAL Nº 4/2014/PROGES/UFOPA, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014. 

SELEÇÃO DE MONITORES DE APRENDIZAGEM DE 2014 
 

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas atribuições conferidas pela 

Portaria nº 862, de 14 de abril de 2014, publicada no Diário Oficial União em 15 de 

abril de 2014, seção 2, pág. 29, e consoante às disposições legais e normativas 

vigentes, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado de Discentes 

para o quadro de monitores de aprendizagem, mediante as condições estabelecidas 

neste edital.  

 

1 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
1.1 O processo seletivo simplificado de discentes para compor o quadro de monitores 

de aprendizagem, vinculados ao Programa de Monitoria de Aprendizagem da Pró-

Reitoria de Gestão Estudantil (Proges) da Universidade Federal do Oeste do Pará 

(Ufopa), será regido por este edital. 

1.2 O Programa de Monitoria de Aprendizagem será desenvolvido pela Proges, em 

colaboração com as Unidades e Subunidades Acadêmicas. 

 

2 DAS VAGAS 
2.1 Serão disponibilizadas 89 (oitenta e nove) vagas para monitores de aprendizagem, 

sendo: 

a) 26 (vinte e seis) vagas para o Instituto de Biodiversidade e Florestas (IBEF); 

b) 41 (quarenta e uma) vagas para o Instituto de Ciências da Educação (ICED), sendo 

que, destas, 20 (vinte) vagas são reservadas para o componente curricular língua 

portuguesa;  

c) 14 (quatorze) vagas para o Instituto de Ciências da Sociedade (ICS), sendo que, 

destas, 08 (oito) são reservadas para o Programa de Antropologia e Arqueologia 

(PAA); 

d) 06 (seis) vagas para o Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA);  

e) 10 (dez) vagas para o Instituto de Engenharia e Geociências (IEG). 

2.2 O quadro de componentes curriculares em que serão desenvolvidas as atividades 

de monitoria está descrito no anexo 1 deste edital. 

2.3 A seleção dos discentes monitores de aprendizagem será de responsabilidade dos 

respectivos Institutos e ocorrerá em conformidade com os prazos estipulados no 

anexo 2 deste edital. 

2.4 Os discentes monitores de aprendizagem serão selecionados dentre aqueles que 

participam do Programa de Assistência Estudantil da Ufopa. 

2.5 O discente selecionado no âmbito do Programa de Monitoria de Aprendizagem 
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fará jus a um auxílio complementar no valor de 100 (cem) reais, acrescido ao valor 

do auxílio permanência, durante o período previsto neste edital. 

2.6 A realização da monitoria de aprendizagem possibilita ao discente monitor 

computar até 40 horas para atender à exigência prevista no Edital nº 

1/2014/PROGES/UFOPA, de 17 de abril de 2014, sendo 20 horas de efetiva atividade 

em sala de aula e 20 horas de planejamento pedagógico. 

 

3 DO PROGRAMA DE MONITORIA DE APRENDIZAGEM 
3.1 O Programa de Monitoria de Aprendizagem integra a política de assistência 

estudantil da Ufopa e tem como objetivo oferecer apoio pedagógico aos discentes que 

apresentam até duas reprovações no semestre e àqueles que encontram dificuldades 

de aprendizado. 

3.2 O Programa de Monitoria de Aprendizagem é uma ação institucional da Ufopa, 

sob a responsabilidade da Proges e das Unidades e Subunidades Acadêmicas. 

3.3 À Proges compete: 

a) realizar diagnóstico analítico da cartografia dos déficits de aprendizagem, visando 

identificar a demanda de monitoria no âmbito do Programa de que trata o presente 

edital; 

b) disponibilizar recursos para o desenvolvimento das ações do Programa de 

Monitoria de Aprendizagem de 2014, tais como auxílio financeiro complementar e 

suporte pedagógico aos discentes monitores e aos discentes participantes; 

c) acompanhar e zelar pelo adequado funcionamento de todas as ações relativas ao 

Programa de Monitoria de Aprendizagem de 2014, desde a seleção até o recebimento 

dos relatórios de monitoria; 

d) emitir certificados de monitoria, comprovando a realização das atividades dos 

monitores e dos participantes. 

3.4 Às Unidades e Subunidades Acadêmicas compete: 

a) realizar a seleção de discentes monitores, conforme disponibilidade de vagas; 

b) acompanhar, em conjunto com a Proges, o desenvolvimento das atividades de 

monitoria, zelando pelo seu cumprimento; 

c) indicar servidor (docente ou técnico administrativo em educação) responsável pelo 

acompanhamento das atividades da Monitoria de Aprendizagem de 2014, na Unidade 

ou Subunidade Acadêmica; 

d) receber e compilar, para entregar à Proges, os relatórios finais e questionários de 

avaliação dos discentes monitores e dos discentes participantes, após o término do 

período da Monitoria de Aprendizagem definido neste edital; 

e) disponibilizar espaço físico necessário à realização da monitoria. 

3.5 Aos discentes monitores compete: 

a) desenvolver atividades de ensino aos discentes participantes da monitoria; 

b) entregar à Unidade ou Subunidade Acadêmica plano de trabalho, relatório de 
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atividades e controles de frequência, conforme descrito no anexo 3 deste edital; 

c) realizar todas as atividades previstas no plano de trabalho.  

3.6 Aos discentes participantes do Programa de Monitoria de Aprendizagem compete 

frequentar as atividades realizadas e entregar relatório final e questionário de 

avaliação, de acordo com modelo constante do anexo 4 deste edital, em conformidade 

com o plano de trabalho apresentado pelo discente monitor. 

4 DA INSCRIÇÃO 
4.1 As inscrições serão realizadas na Proges, na sala 116, no horário das 8h30 às 

11h30 e das 14h30 às 17h30. 

4.2 Deverão realizar inscrição tanto candidatos a discentes monitores, quanto 

discentes participantes que apresentam até duas reprovações no semestre e aqueles 

que encontram dificuldades de aprendizado. 

4.3 Os discentes participantes que não realizarem inscrição ou não cumprirem todas 

as atividades da monitoria estarão passíveis de sanções previstas no Edital nº 

1/2014/PROGES/UFOPA, de 17 de abril de 2014. 

4.4 A não realização da monitoria e a continuidade das reprovações acarretará o 

cancelamento do auxílio estudantil, conforme Edital nº 1/2014/PROGES/UFOPA, de 

17 de abril de 2014. 

 

5 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR COMO DISCENTE MONITOR 
5.1 São requisitos para participar como discente monitor: 

a) ser bolsista do Programa de Assistência Estudantil da Ufopa; 

b) estar aprovado nos componentes curriculares em que for realizada a monitoria; 

c) ser selecionado pela sua Unidade e Subunidade Acadêmica; 

5.2 Critérios para desempate: 

a) ter maior nota nos componentes curriculares da monitoria; 

b) tiver maior idade. 

 

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 O discente monitor que não atender às exigências do subitem 3.5 deste edital será 

desvinculado do Programa de Monitoria de Aprendizagem de 2014, tendo o auxílio 

financeiro complementar suspenso. 

6.2 O discente participante que não cumprir o mínimo de 75% da carga horária do 

componente curricular no qual é realizada a monitoria estará sujeito às sanções 

cabíveis quanto à continuidade do recebimento do auxílio estudantil, bem como não 

fará jus ao certificado de monitoria. 

6.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Proges, em primeira instância, e pelo 

Conselho Universitário (Consun), em última instância. 

 

RAIMUNDO VALDOMIRO DE SOUSA 
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Pró-Reitor de Gestão Estudantil 

Portaria Nº 862/2014 de 14 de abril de 2014 
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ANEXO 1 

COMPONENTES PARA MONITORIA DE APRENDIZAGEM 
INSTITUTO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS (IBEF) 

COMPONENTE CURRICULAR N. DE DISCENTES 

Anatomia Humana 1 

Bioestatística 7 

Química Orgânica 1 

Química Orgânica II 3 

Química Analítica 4 

Química Analítica I  7 

Química Analítica Instrumental 2 

Química Analítica Qualitativa 5 

Políticas Públicas e legislação florestal 2 

Propriedade química e fitoterápica 1 

Metodologia da Pesquisa 2 

Mensuração Florestal 2 

Introdução às Ciências Florestais 4 

Embriologia e Histologia Humana 1 

Histologia e Embriologia Animal 1 

Bioquímica II 1 

Fisiologia Vegetal 1 

Fitopatologia Geral 3 

Gênese e Morfologia do Solo 11 

Genética 1 

Estrutura e Valoração de Floresta 3 

Experimentação Agrícola 1 

Farmacologia I 2 

Entomologia Florestal 1 

Estágio Supervisionado II 1 

Ecologia 1 

TOTAL 69 
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (ICED) 

COMPONENTE CURRICULAR N. DE DISCENTES 

Álgebra Linear 7 

Cálculo I 3 

Cálculo II 1 

Culturas Anglófonas 1 

Estatística 1 

Estudos Integrativos da Amazônia 1 

Estruturas de Línguas Inglesas 1 

Filosofia da Educação 1 

Fisiologia humana e comparada 1 

Geografia Física 1 

História Antiga 1 

História Contemporânea II 1 

História do Brasil I 1 

Linguística I 2 

Literatura Anglófona III 1 

Matemática do 1º ao 5º ano do EF 1 

Metodologia da História 3 

Metodologia do Ensino de História II 1 

Probabilidade 2 

Química Geral I 1 

Semiótica e Língua Portuguesa 1 

TOTAL 33 

 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE (ICS) 

COMPONENTE CURRICULAR N. DE DISCENTES 

Atividades Complementares I 4 

Econometria monetária  1 

História do Pensamento Econômico II 1 

Introdução à Econometria 3 
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Metodologia Jurídica 1 

Projeto de Pesquisa 1 

TOTAL 11 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DAS ÁGUAS (ICTA) 

COMPONENTE CURRICULAR N. DE DISCENTES 

Zoologia Aquática 2 

Bioquímica 14 

Metodologia e Climatologia 4 

Geologia Geral 3 

Gestão de Unidade de Conservação 4 

Instrumentalização Laboratorial e biossegurança 1 

TOTAL 28 

 

INSTITUTO DE ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS (IEG) 

COMPONENTE CURRICULAR N.º DE DISCENTES 

Cálculo Numérico 1 

Computação Aplicada às Geociências 2 

Física I 11 

Geometria Analítica 3 

Laboratório de Física I 2 

Laboratório de Mecânica de Fluidos 1 

Métodos Matemáticos I 1 

Mineralogia I 3 

Sociedade, Natureza e Desenvolvimento 1 

Tecnologia da Informação e comunicação 2 

TOTAL 27 
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ANEXO 2 
CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE MONITORIA DE APRENDIZAGEM DE 

2014 

ATIVIDADES DATAS 

Lançamento do Edital de Seleção de 

Monitores de Aprendizagem de 2014 

 

30/10/2014 

Inscrições no Processo Seletivo de 

Monitores de Aprendizagem de 2014 

31/10/2014 a 4/11/2014 

Seleção dos discentes monitores 5 a 7/11/2014 

Planejamento e organização dos discentes 

monitores 

10 a 14/11/2014 

Período da monitoria 17/11/2014 a 19/12/2014 
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ANEXO 3 
 

PLANO DE TRABALHO DO DISCENTE MONITOR (Modelo) 
O Plano de Trabalho do discente monitor deve conter os seguintes itens: 

 

Identificação do discente monitor 

Nome: 

Matrícula: 

Instituto/curso: 

Telefone/e-mail: 

 

Objetivos: 

 

Metodologia: 

 

Cronograma de atividades (descrito semanalmente): 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES (Modelo) 
 

RELATÓRIO DE MONITORIA DE APRENDIZAGEM 
 

Apresentado como requisito para a obtenção de certificado sobre o cumprimento de carga 

horária para Bolsa Permanência conforme Edital nº 1/2014/PROGES/UFOPA. 
 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
1- MONITOR: 
Nome:_____________________________________________________ 
CPF: _____._____._____/___ 
Curso: ________________________ 
 
 
2- COMPONENTE CURRICULAR:________________________________ 
Curso: _________________________________. 
 
II- INTRODUÇAO 
(Neste espaço o monitor deverá apresentar as informações que julgar necessárias para 
situar a importância da monitoria para a disciplina em questão) 
 
III – DESENVOLVIMENTO 
1- Período de realização da monitoria: 
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Início: ____/____/_____ Término: ____/____/____. 
2 - Distribuição da carga horária semanal: (total de horas por semana) 
3 - Atividades previstas e desenvolvidas: 
(descrever, sucintamente, as atividades desenvolvidas) 
4- Atividades previstas e não desenvolvidas: 
IV – Auto- avaliação do monitor: 
(neste espaço o monitor poderá referir-se aos benefícios que as atividades desenvolvidas 
proporcionaram para a sua formação acadêmica e avaliar se os objetivos previstos foram 
alcançados. Poderá também apresentar suas reflexões, destacar os problemas que 
enfrentou e apresentar suas sugestões para a melhoria do programa de monitoria da 
PROGES/UFOPA). 
 
Assinatura do monitor: _____________________________________ 
 

Data: _____________________________________ 
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

Data Discente monitor Discente participante 
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ANEXO 4 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES (Modelo) 
O relatório de atividades do discente participante deve conter os seguintes itens: 

Identificação do discente monitor 

Nome: 

Matrícula: 

Instituto/curso: 

Telefone/e-mail: 

 

Atividades realizadas 

 

Resultados 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO: 
Prezado(a) aluno(a), o questionário abaixo visa coletar dados para a avaliação da Monitoria de 

Aprendizagem.  Solicito a gentileza do preenchimento deste, para ajudar na melhoria do trabalho 

desenvolvido. Não é necessário que você se identifique. Em cada questão assinale com um X a sua resposta. 

Componente Curricular:________________________________________   

Instituto:________________________________________ 

Curso:___________________________________ 

Período:__________________________________ 

 

A) QUANTO AO DESENVOLVIMENTO Do COMPONENTE CURRICULAR: 

  

1. A motivação dos alunos por parte do discente-monitor foi adequada para a compreensão?  

(    ) Sempre      (    ) A maioria das vezes 

(    ) Poucas vezes   (    ) Nunca 

 

2. As ideias principais do Componente Curricular foram retomadas, esclarecidas ou completadas, quando 

necessário? 

(    ) Sempre      (    ) A maioria das vezes 

(    ) Poucas vezes     (    ) Nunca 

 

3. Os exemplos utilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados ao assunto proposto? 

(    ) Sempre      (    ) A maioria das vezes 

(    ) Poucas vezes     (    ) Nunca 

 

4. O docente-monitor demonstrou domínio suficiente dos conteúdos abordados? 

(    ) Sempre      (    ) A maioria das vezes 

(    ) Poucas vezes     (    ) Nunca 

 

5. Houve sequência no desenvolvimento do assunto de modo que facilitasse o entendimento por parte do 

aluno? 

(    ) Sempre      (    ) A maioria das vezes 

(    ) Poucas vezes     (    ) Nunca 

 

6. Qual o grau de profundidade que foi desenvolvido a Disciplina(Componente Curricular)? 

(    ) Ruim                (    ) Bom 

(    ) Muito bom       (    ) Ótimo 

 

7. As técnicas de ensino utilizadas foram adequadas aos objetivos propostos? 

(    ) Sempre      (    ) A maioria das vezes 

(    ) Poucas vezes     (    ) Nunca 

 

8. Os objetivos foram alcançados? 

(    ) Sim             (    ) Parcialmente        (    ) Não 
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B) QUANTO AOS RECURSOS AUXILIARES E TEMPO 

9. O prazo (carga horária da disciplina) foi adequado? 

(    ) Sim                 (    ) Não 

 

10. Adequação da quantidade de alunos. 

(    ) Ruim                (    ) Boa 

(    ) Muito boa        (    ) Ótima 

 

11. O uso do material didático foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo? 

(    ) Sim              (    ) Parcialmente        (    ) Não 

 

12. Os recursos audiovisuais foram utilizados adequadamente? 

(    ) Sim              (    ) Parcialmente        (    ) Não 

 

13. O local e a infra-estrutura foram adequados para o bom desenvolvimento da disciplina? 

(    ) Sim              (    ) Parcialmente        (    ) Não 

 

Sua opinião é muito importante para que seja possível aprimorar os próximos trabalhos. Utilize este espaço 

para críticas, sugestões ou comentários sobre a disciplina. Obrigado! 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 


