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Seleção de Estudantes para s'figas I'emanescentes de Bolsas de
B.'lonitorias do CTS

/\ Secretatla hltegrada de [)epailainentos SID cío Centro de C'iências.

Tt'cnologias e Sa\lde do (.:ítnlpus Aiaranguil. torna l)üblico a abertura de itlscrlções em
veigas remanescentes e estabelece as Dormias l)aia realização cle processo selelivo
destinado a se]ecional alunos para dcsenvoivei ati'L;i(jades (]e monitoria de (]isciplitlas
J)ara os semestres de 201 8/'1 e 201 8/2:

] . DAS ])]SC] PLANAS E VAGAS ]iEAT/\NESCEN'l:'ES
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'Total de bolsas

DISCIPLINA
H

Análise de Sinais e Sistemas

Algoritmos e I'rograinação

Prometo e An:alise dc Algoz'íüllos

v /\G .f\ $

2. DA (:ALGA MORARIA E RENIUNERAçÃO

2. 1 0 monitor exeicciá suas junções en] 12 (doze) hoi'as semanais dur:tníe uli] scineslrc:
sendo pernli(ida a recondução a partir da a\'dilação de seu deselll})enllo.

2.2 0 exercício da lnoilitoria dais diicito a uma bolsa mensal no valor toLtll de li$ 364,01)
acresc:idos de auxílio transporte no valor de lq$ 91},0{), tot:tlízando R$ 4$4,01)
(Quatrocentos e cinquenta e quatro reais.).

/'.

3. DOS PRÉ-REQtJISITOS PARA O PRO(:ESSA SEI.,ETiX'{) E
Cll ,ASSE l?l("AÇ/\O

3. 1 Estai- matliculaclo lcgulalmente em coiso de graduação da l-iPS(':



3.2 Ter cu]s tdo e ol]ti(io al)iovação na disciplina cona monitoria (ou ecluix/dente) com
iloia mínirlla 7,0 (sete);

3.3(.'oml)rovzlr: no [)ei)ittt;tmenLo cJe ensino ou uilidac]e ecluiva]eilte nos calnpi a
compatibilidade er[t[e o$ ]10ráric[s de suas atix/idades académicas e os p] opostos para
o deseil'ç ol..,i!\lento das atix;idades de rllonitoria:)

3.4 'r'er oLllido. clo proíêssclr supervisor: avaliação satisÉitól'ia (nota igual ou superior a
7:0) rlo exercício Lias atividacles dc lnonitoria no decorrer dos dois úllíi-nos
seibesire$:

3,5Não tei recebido t)olha monitoria por um período igual ou superior a 4 (cluatro)
sê!'F3C$ErâS:

3.anão recel)el- outras l)olhas cle ensino, estágio, pescluisa OI.l extensão, cxceto os
[)eneftctos l)ecunlanos (]estínados a l)comove! a pernlitnencia dos está(jantes nos
cursos em cine está\,falem nlatticu]ítc]os (Bo]sa Estudantil/UFSC. Bolsa
1lerrllanéncia/\,tE;.C. ou outras de abrangência da ['ló-Reitoria de Asstmtos
1:estudantis - I'leal:l).

3.7 Estuclailtes pIoR/enienLes do Programa de h'mobilidade Acaclêmica da Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Feclerals de Ensino Stipeiior (AN[)ll:]]!S)
podetâo. obseivaclas as demais dlsl)osições deste artigo, candidatar-se ao proglaiTla
de monitoriít ienltmemdít desdeclue tenham Guisado. eln suas instituições cle origem,
disciplina com ementa aqui"ç'atente. Esta condição deveríí ser comprovada pejo
[)epal'talnerito (!e E.nsino ou ] Jjli(Jade aqui\a]ente rios caitlpi, e putl]icizada no
Sistcn a h'lONa,,'$1AAAE:.

,rP' 4.DASINSCRIÇÕESEHONIOLOGAÇÃO

4.1 As inscrições cle'ç'em ser realizadas ilo período de 21 de março a 28 de março de
2a18 através do l ink: llE j:2SI /üç)!):xl.::.Jib.il :i xjÉ$.>iÉl:lgixb:l !)l..g:D .xQIAl:

4.21'ara cada (tiscil)Ilha quc o ]nollitor pleitear, eleve preencher uin lbnnulátio

4,3 .'\ homologação das insctiç(1)es ocorrerá até o día 29 de março tle 2018 e sertl
})ublicada na pãglita da Secrertiria Integrada de Departamentos.

$. 1)AS ATl\'l»ODES A SERENA l)ESENVOI.VIDAS

5. 1 0 r)rogrtmla (le h,'loniloiia terá um gerenclamento compartilhado ])or toldos os 8tCaFeS

Crivo lvldos at:rax/és clo sistema l\4oN i no endereço::b!!Es://W.ç!!ú.$B.!©1111111i:ut} c br

@
5.2 Poi meio (leste sistcllla bdONI todos os estudttntes da IJFSC terão coilllecilnento de

quais disc'ip]inas possuirão monitor e de seus horários e locais de atendimento.

6. ('OMPETÊN(:lAS DO NIONITOR

Segtmdo o artigo 9. da Resolução n"53/CL,rn./20 1 5 de 23 dejunho cle 20 1 5



1- F,Ittl)orai', coi]lut]tan]et]te co]]] o i)i'otessor StiPervisol'. e regista'iii' ilo Sistema
b'lONa/SI/v\,\E o plano de atividacles e o cionoglai)la dita taieítts plexistas para a
realização cla r110rlitoiia;

ll- Oriental os estudantes que solicitaretn Nlonitoria- ]egisLrantlo semaiKtl lente seu
acompanhamentL] no Sistema NIONI/SÍA/\.AE:

[[[- (1)tcrccet aos esta(jantes suporte pct]agógico pata a ic:a]ização (]e seus tiaba]]los,
colaboi-ando para a c.onallrecnsão das tarefas. esc,iatect'ndo dúvidas e çorltiil)vindo pata a
mcllloria dc} processo dc aplcndizagem:

ÍV- /\uxiliai na piepalação dc rllatc-liam diclático: cxllerimcnfal ou daqueles necessários
pala as aulas l)rácicas das disclplmas cona monitoria realizadas nos labolatúilos clc
ensino. obserx/ada a cotnpatibilidade dessas tarelhs caiu o seu glali de cnnhecinleílto e de
experiençl ;

\r. Disponibilizei seus horários de atendiirlç'nto no Sistema h,ÍONI,'SIAAAl!
apresentando-sc disponível para os atenclimcntos de monitor.ia nos horários divulgados:

Vl- Preerlchel o Tetli)o c c Corllptomisso de Nloilitaiia edil l:iorrllt,ilãiio dispollíx.;cl no
Sistema JX'lONa/STAAAtl. encarlliilhaltdo-çl: após as devidas assirlatuias. ao
Departamento de Ensino ou Uni(Jade ecluivalenle nos ciunpi: ao clua{ estcltt vincul tala a
disciplina com monítoria:

Vll- Validou, no Sistelua NIONI/SIÉ\,A/\F.. o l<elatório de .\tl\idades gera({o
automalicanlente pelo sistema ilo momellto cle seu desligtinlento do Progianla cle
h,íor]itoiia. em até 30 dias a pa]]i] c]a cinta do (]esligatrlerlto=

Vlll- Atestar a ])lesença; no Sistemii N/IONI/SI/\.'\.'\ E: dos estu({ailtes cllie cc)inparecereill
nasreuniões e grupos de estudo:

IX- Avaliam, no Sistema NIQNI/S[AAAE. o i'rograma dc monitoria

X- ]tegistrar no Sistema todas tls ativi(Jades desenvt)ávidas no cum!)ritnet to da mclnitoria

l$ 1 .' Caso não seja verilicatlo, por meio clo Sisten a l\dQN}/Slx\A.AE. nenhum tipo de
aconlparlhanlento do moilltor ans estudantes. flcai'á constatado que a bcllsü rllonltoiia
destinac[a àquela (]iscil)tina não cumpre as funções l)rimotdiais de atlxi]iar no
acompailhaitlent:o e apoio ao$ estuclant:es nos processos de ei)sino-al)tendizagenl e de
propolcionat aos luonitoles cxpe)iências educar:i\.as rc]ac:]onadas à (docência. Neste ca.se.
lIGa })lo'«'ado club a disciplina irão necessita de acompanharnet to dc mnniÍtbl. sclldo.
poitanlo, impedida de .participar do I'rogrtulla dc l\4oni alia: mcdiitnte o llag ilncnto de
bolsa, no próximo seitlestre em blue for oferecida.

l$2.'' A bolsa resultante do iml)cdili anta de discil)Ilha. c:cli fk)!tllc parágrafo ariEeíior:
devcní sei destillada a oulla disciplina ilo mesmo Departamento dc Ensino oti Línicla({c
eciuivalente tios campa segundo a ordem) cle pies'erência deteiininada pelil Clomissão
liltclíla de tiisllibuição de bolsas rtloniloiia. Ctlso nâo l\a.ia discillliila que denlfnide pol
monitor no l)cpartamcnto de Ensino nu U11idadc equivalente nos cailll)l cle origcn} da
x'aga: a mesma seta considerada bolsa excedciltc. t: flcaiá a disposição dtt Coordenadoria
de Avaliação e /\polo Pedagógico (C/v\P) para atenda a (]enlai2das extlaoldináiias.



g3.' /\$ be.)1stis clisíril)uídas aos DeJ)artan entes de Ensino ou e(luix,dentes cine dão
flores-n al)roveita(las no (teconer de todo o seinesÍle lesivo talnFlénl setâo consideradas
excedentes e serão reclilecioi idas à (.l.'\./\P

7. N.ÃÍ:) ib !'lCiibi !'l'!i)o A{) B'lona'l'o.i{

Segundo o antigo 1 0. da }iesoltlção n'53/CUn/2015 dc 23 dejunhí.) tlc 2015

!. Stitlstittlir c} profêssot' illinistrando aulas teóricas ou pi'éticas;

1]. r\l)local' ou corrigi!' avaliações de aÍ)rendizagem:

lll. realizar rcgistios ítcadêmicos Oli atividades de caiáler pessoal de real)onsztbilidadc tlo
pro fe' ssc)i' ;

l\.'. l)esquisita. c{)lotar da(ios. realizar cxperimeilLos c quaiscluei outras ativitlildes (ltle não
gualdcrll relação cona as atividatjes previstas no piano de erlsino da disciplina com moniloiia;

v. llxetçet- ati\.idades metanlelite administnltívas

8. (1:0 h'1111(Tli= /\O St) l)ll=lt'vl S01{'

Segundo o alugo 13: cln Resolução ll"53/CIJrl/2015 de 23 de.iuilllo cle 2015

1, 1-icaiizal o processo pata tt seleçãl} dos estudantes can(ticlatos às 13olsas h,'lonitoria
na disciplina sob sua iesponsabilíclacle;

T], [11ttbotar e determinar. con.juntamente com o nlonit:ol. o Piano de Atividac]es de
[V[oriiíoiia. os horários (]e atendimellto e o cronograma c]as at]vidades, va]ic]ando-os no
Sisteilla l\40Nt/SI/\.'\AE após o resisti'o feito flelo monitor;

111. (Jrientai o lriollitor quanto ã metodologia a se} utilizada no atendimento aos
estudantes da disciplina colei inox itnri:t;

l v. Super\'isio]]ar tls ati\. idades exercidas pelo ]nonitor=

V. (:ontrn]at a fic(lueilctit e os lesu]tac]os das ati\í(]a(tes cto trlonitor comi relação ao
atenc[imenEo (]isl)enfado aos estudantes;

\,'J. Registrar no Sistcilia X-TONA./StA.'\AE, até o caia :0 (]e cacto mês, as t:h]tas (]os
monitores relata\.as aos !'últimos 30 dias;

\í11. ,'\lamentar o Sisteinzt N{ONI.;SIA/\AE com informações que comi)terão o relatório
semestral cle âtlviclüLlcs de !nonitoria:

VIII. validar o l elas(brio de Ati'-'idades geiadcl pelo Sistema MONO/St,.\A.'\E. até 30
dias após o desligítlne11to do monitor do Programa de Monitoría;

{X. .A\.aliar, eln foto-rlulário prúptic} do Sistema MONO/'SIAAAE. o desempent)o do
! monitor ao fii)al das suas atividades na lnonitoria. atribuindo-llle nota:

1 0 stipet\-is{)r é uin pl'ofêssol rcsl)oi sáx'etl pela discil)lista com moilitoria



X. Assegurar-se de que o monitor ~efetue os registros' .necessários no Sistema
MONI/SIAAAE, sob pena de perder o direito à bolsa monitoria pata a disciplina de sua
responsabilidade, conforme determina o artigo 9'. incisa X, $ 1' da resolução
normativa n' 53/CUiV20 1 5.

9. 1)AS PROVAS

9.1 As provas, ocorrerão no dia 04 de abril de 20 1 8

9.2 As salas e os horários das provas serão divulgados após a homologação das inscrições na
página da Secretaria Integrada de Depallamentos: WWW sid cts.ararangua. ufsc.br.

9.3 Todas as provas serão realizadas nas dependências da UFSC Araranguá, podendo ser
escritas, práticas ou orais, a critério do supervisor.

9.4 . Não será perjnitida a entrada de candidatcTS na saia após horário de início das provasz

9.5 0 conteúdo programático será aquele que consta na ementa da disciplina para qual o
candidatoinscreveu-se.

10. DAS DISPOSIÇOES F'INAIS

1 0.1 A monitoria não gera vínculo empregatício com a Universidade, podendo o aluno ou o
Departamento, pedir a dispensa do exercício das. funções de mo:feitoria a qualquer
tempo, mediante j ustiíicativa.

l0.2 C) monitor poderá ter. a sua atividade registrada como disciplina optativa ou como
atividade complementam, desde que previsto no Projeto I'edagógico do seu curso.

[0,3 Este edital é vá]ido para os setnesties 201 8/1 e 201 8/2

1 0.4 Casos omissos melão dirimidos pela Secretaria Integrada de Departalnentps
Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde.

SID do

Aratan&uá, 21 calço dc 2018

' Será pei'miudo o uso de calculadoras cientíHlcas


