SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA
INSTITUTO DE ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO

EDITAL – SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE MONITORIA
ACADÊMICA 2014/1
O Programa de Computação, do Instituto de Engenharia e Geociências da Universidade
Federal do Oeste do Pará torna pública a inscrição de discentes candidatos à 7 (sete) Bolsas para
atuação no Programa de Monitoria Acadêmica desta subunidade acadêmica, no valor unitário de
R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, no período de 08/09/2014 a 10/01/2015, para atuar nos
Laboratórios de Informática do Programa:
I – CARACTERÍSTICAS GERAIS.
O presente projeto apresenta diretrizes para a implementação de bolsas de monitoria que
atenderão os laboratórios de ensino do Programa de Computação, contribuindo para a
melhoria do aprendizado do aluno do instituto. Buscar-se-á através da execução do projeto,
promover o exercício da prática em docência por alunos da graduação, criar condições de
aprofundamento de conteúdos teóricos e práticos e fortalecer o programa de monitoria da
UFOPA.
II- DO OBJETIVO
O Projeto de Monitoria do Programa de Computação 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, dos laboratórios objetos da monitoria.
III- DAS VAGAS
Opção Disciplina

Turno

Vagas Público

1

Eletricidade e Eletronica Digital e
Circuitos Digitais

Manhã

2

Alunos de Ciência da
Computação que tiveram
bom desempenho na
disciplina.

2

Eletricidade e Eletronica Digital e
Circuitos Digitais

Tarde

1

Alunos de Ciência da
Computação que tiveram
bom desempenho na
disciplina.

3

Sistemas Operacionais I

Tarde

1

Alunos do curso de
Sistemas de Informação
que tiveram bom
desempenho na disciplina.

4

Gerência e Administração de Redes Manhã
e Sistemas Distribuídos

1

Alunos do Programa de
Computação que tiveram
bom desempenho na
disciplina.

5

Cálculo Numérico

Tarde

1

Alunos do IEG que
tiveram bom desempenho
na disciplina.

6

Introdução à Ciência da
Tarde
Computação, Estrutura de Dados I e
II

1

Discentes do IEG com
experiência em
fundamentos da
computação e
programação e bom
aproveitamento em
disciplinas correlatas.

IV – DAS ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE MONITOR
•
•

•
•
•
•
•
•

Desenvolver atividades que poderão ocorrer em aulas teóricas ou práticas;
Auxiliar, a critério do docente orientador, em tarefas didáticas, inclusive na preparação de
aulas, elaboração e correção de material didático, bem como organização e realização de
trabalhos práticos e experimentais, durante as aulas de laboratórios, compatíveis com o seu
grau de conhecimento e experiência da disciplina;
Avaliar o andamento da disciplina ou componente curricular, do ponto de vista do discente,
apresentando sugestões aos docentes;
Participar dos encontros e reuniões sobre o Programa de Monitoria, promovidos pela
PROEN;
Apresentar ao professor orientador, quando for o caso, a proposta de seu desligamento do
programa e comunicar à PROEN;
Informar à PROEN e esta à PROAD o nome do banco, número da agência e conta corrente
individual, bem como documentos pessoais exigidos no ato da assinatura do termo de
compromisso e quando requisitado.
O monitor deverá solicitar o seu certificado à PROEN pessoalmente, ou por correio
eletronico à Diretoria de Ensino. Fará jus o certificado, o monitor com aproveitamento da
carga horária prevista no plano de atividade.
Cumprir com o plano de monitoria destinado à vaga ocupada, prezando horários,
cronograma e tarefas.

V-DAS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO
•
•
•
•
•

Estar regulamente matriculado em curso de graduação.
Ter cursado a disciplina de Introdução a Ciência dos Computadores.
Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para as atividades do projeto.
Não ter vínculo empregatício.
Não ser bolsista de qualquer outro programa, à exceção da bolsa Permanência.

VI- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
•
•

Ficha de inscrição do candidato devidamente preenchida e assinada. Obrigatoriamente deve
ser especificada a opção definida no Item III;
Declaração de que não possui vínculo empregatício e de que não recebe qualquer tipo de

•
•
•

bolsa de estudo à exceção da bolsa Permanência;
Histórico Escolar;
Comprovante de matrícula ou equivalente;
Em caso de voluntário em outros Programas e/ou Projetos da UFPA e/ou UFOPA, apresentar
cópia do(s) comprovante(s).

VII – INSCRIÇÃO
•
•
•

Período: 03 a 09 de Setembro de 2014.
Horários: 8:00 as 12:00 e 14 as 17:00 horas.
Local: Secretaria do Programa de Computação.

VIII – SELEÇÃO
•
•

•

•
•

A seleção será feita no dia 10 de setembro de 2014, através de análise do Histórico Escolar e
dos comprovantes de Atividades de Voluntariado; além de entrevista, caso existam muitos
candidatos;
Serão avaliados os acadêmicos que:
• Atenderem aos critérios do item V e apresentarem todos os documentos constantes
no item VI deste Edital, acompanhado do Formulário de inscrição devidamente
preenchido e assinado;
• Não acumularem qualquer tipo de bolsa, auxílio ou outra atividade remunerada que a
caracterize como duradoura. Caso selecionado(a), o(a) candidato(a) deverá ser
desligado(a) do programa de bolsa ao qual esteja vinculado.
A Avaliação será feita pela equipe dos Projetos, através de um processo com pontuação total
de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma:
• 60 pontos para avaliação do Histórico, onde serão observados:
a) A relação entre as disciplinas cursadas e aprovadas;
b) Os conceitos ou notas obtidos nas disciplinas citadas no tópico III;
c) Em caso de empate serão usados os conceitos das demais disciplinas.
• 30 pontos, equivalentes a 3 meses de atividades como voluntário em projetos da
UFPA e/ou UFOPA.
• 10 pontos para a entrevista. Caso não seja necessário, esta pontuação será
direcionada para atividades de voluntariado.
Local: Secretaria do Programa de Computação.
Os resultados serão divulgados na Secretaria do Programa de Computação, a partir das
10:00 horas do dia 11 de setembro de 2014.
Santarém/PA, 28 de Agosto de 2014.

Adriano Del Pino Lino
Coordenador do PC

