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SELEÇÃO DE MONITOR(A) BOLSISTA
Edital n. 002/Monitoria/EDC/2018 (reabertura)
Estão abertas as inscrições para a seleção de monitor(a) bolsista para o primeiro
semestre 2018 (2018/1) para atuar no curso de Licenciatura em Educação do
Campo - Ciências da Natureza e Matemática, na disciplina:
EDC7215 - Saberes e Fazeres III
As inscrições estão abertas até o dia 26/03/2017 (até 13:00 h), por meio do
envio da documentação exigida (em formato digital) para o email do Prof.
Elizandro Maurício Brick: elizandromb@gmail.com
- Documentação exigida:
a) Currículo;
b) Carta de Motivação.
- Etapas da seleção:
a) Análise da documentação exigida;
- Exigências para a vaga:
a) Ser estudante (atualmente matriculado(a)) de Licenciatura ou Pedagogia
da UFSC, a partir do 7º semestre do curso;
b) Comprovar, no Departamento de Ensino ou unidade equivalente, a
compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e os
propostos para o desenvolvimento das atividades de monitoria;
c) Apresentar conhecimentos básicos em torno da temática da formação
inicial de professores e de metodologia de ensino;
d) Ter cursado e obtido aprovação na disciplina (ou disciplinas equivalentes)
objeto da presente seleção com nota mínima 7,0 (sete);
e) Ter obtido, em caso de haver sido monitora(a) em semestres anteriores,
avaliação satisfatória (nota igual ou superior a 7,0) no exercício das
atividades de monitoria;

f) Não receber outras bolsas de ensino, estágio, pesquisa ou extensão,
exceto os benefícios pecuniários destinados a promover a permanência
dos(as) estudantes nos cursos em que estiverem matriculados(as) (Bolsa
Estudantil/UFSC, Bolsa Permanência/MEC, ou outras de abrangência da
Pró Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE);
g) Não ter recebido bolsa monitoria por um período igual ou superior a 4
(quatro) semestres.
A Resolução Normativa nº 53/CUn/2015 (de 23 de junho de 2015) regulamenta
o Programa de Monitoria de Graduação da Universidade Federal de Santa
Catarina.

Florianópolis, 22 de março de 2018.
Departamento de Educação do Campo/CED/UFSC

