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Seleção de Estudantes para Monitoria Voluntária do CTS

A Secretaria Integrada de Departamentos -- SID do Centro de Ciências.
Tecnologias e Saúde do Campus Araranguá, toma público a atlertura das i.nscrições e
estabelece as normas para realização de processo seletivo destinado a selecionai alunos
pala desenvolver atividades de inonitoria de discipliilàs para os semestres de 201 8/2.

1. DAS DISCIPI,INAS E VAGAS OFERECIDAS

2.DACARGAHORÁRIA

2. 1 A carga llorária será estabelecida a critério do su})ervisor e do nlonitoi

3. DOS PKÉ-KtQuiSiTOS PARA O
CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Sjl;Lll;'l'lVO l{

3. 1 Estar matriculado regularmente em canso de graduação da UFSC;

3.2 Ter cursado e obtido aprovação na disciplina com lnonitoria (ou equivalente) com
nota mínima 7,0 (sete):

3.3 Comprovar, no Departamento de er3sino ou uitidade equlvalenÍC nos catllpi. a
compatibilidade entre os llorários de suas atividades acítdêlllicas e os propostos pala
o desenvolvimento das atividades de monitoria;

3.4 Ter obtido, do profêssot supervisor. avaliação satiseatóiia (nota igual ou supciior a
7,0) no exercício das atividades de inonitoria no decorrer dos dois llltimos
sêMê$tré$;

COMIGO DISCIPLINA VAGAS
»e$74}7  

j ,De$7427  
Total de vagas



4. DAS INSCltlÇÕES E HOMOLOGAÇÃO

4.3 As inscrições devem-n ser realizadas no período de ll de junto de 2018 a 01 de
agosto de 2018 através dolink:

4.4 Para cada disciplina que o monitor pleitear, deve preencher um formulário
eletrõnico.

4.5 A homologação das inscrições oconerá até o dia 06 de agosto de 2018 e será
publicada na página da .

5. 1)AS PltOVA$

5. 1 As provas ocorra)ram conforme a tabela

ISCIPLINA
atomia l

}atomia l [

Data
07/08/2018

07/08/2018

Horário
8h às9h
9h àslOh[)CS7427

A sala de prova se] divulgadetjuntamente com a Itomologação das inscrições

6. 1)AS ATIVll)AGES A SEREM l)ESENVOLVIDAS

5. 1 0 1'rogFama de Monitoria terá uln gerenciamento compartilhado por todos os atires
envolvidos atljavés cJo sistema N'lONa no endereço: https://mono.sistemas.uíic.br

5.2 Por meio desta sistema MONI todos os estudantes da UFSC terão conhecimento de
quais .disciplinas possuirão monitor e de seus horários e locais de atendimento.

7. coivl PETKnCiAS 1)0 MON llOR

Segtuldo o artigo 9, da Resolução n'53/CUn/2015 de 23 de junho de 2015:

1- Elabora, cbijuntamente comi o professor supervisor, e registrar no .Sistema
MONI/SIAAAB o plano de atividades e o cronograma das tarefas previstas para e
realizttção da in+nitoria;

ll- Orientar os estudantes que solicitarem Monitoria,
acompanhamento no Sistema MINI/SIAAAE;

registrando semanalmente seu

lll- Oferecer ad)s estudantes suporte pecJagógico para a realização de seus trabalhos,
colaborando pala a compreensão clãs tareíàs, esclarecendo dúvidas e contribuindo para a
.melt)orla clo processo de aprendizagem ;

IV- Auxiliar nd preparação de ITlaterial hidático, experimental ou daqueles necessários
para as aulas práticas das disciplinas com nlonitoria realizadas nos laboratórios de
ensino, observa#tt ít coinpatibilidacle dessas tarefa com o seu grau de conhecimento e de
experiência;



V- Disponit)ilizar seus horários de atenclimcilto no Sistcilla NIONI,'SIAAAE.
a])resentando-se disponível para os atendimentos de lnonitoria nos horários divulgados;

VT- Preencher o Termo de Comp]'otnisso de Monitor'ia en] fbrmulárío disponível no
Sistema MONI/SIAAAE, encanlinllando-o, após as de-«idas assinaturas. ao
Depaj'talento de Ensino ou Unidade ecluivalente nos campi, ao qual esteja vinculada a
disciplina com monitolia;

Vll- Validar, no Sistema MONO/SIAAAE, o Relatório de Atividades gerado
automaticamente pelo sistema no nlomenlo cle seu deslizamento do Programa de
Monitoiia, eln até 30 dias a pal'tii da data do cjesligamento:

Vlll- Atestar a presença, no Sistema MONO/SiAAAE. dos estudantes que comparecerem
nasreuniões e grupos de estudo;

IX- Avalia. no Sistema MONI/SIAAAE, o Programa de monitolia:

X- Registrar no Sistema todas as atividades desenvolvidas no cumlnimcnto dít ilaonitoria

1l.' Caso não seja veriÊlcado, por nlcio do Sistema N'lONa/SIA/\.AE. ncnhulu lírio cle
acompanhamento do monitor aos estudantes. flcatá constatado que a bolsa monitoria
destinada àquela disciplina não ctmlpre as flinções llriillordiais dc auxiliam nn
acompanhamento e apoio aos estudantes nos processos de ensino-ítlnendizêtgem e de
proporcionar aos monitores experiências educativas relacionadas à docência. Neste caso.
fica provado que a disciplina não necessita de acompanhamento de monitor, sendo.
portanto; iillpedida de participar do Progiímla de Monitoria. mediante o pagamento dc
bolsa, no próximo semestre ejn que f'or oítrecida.

l$2.' A bolsa resultante do iinpedimcnto cle disciplina. conforme parágrallo anterior.
deverá sei destinada a outra disciplina do mesmo Departamento de llnsino ou Unidade
equivalente nos campa segundo a ordem de pteíêrêi)cia. deterá-minada pela Comissão
Inteira de distribuição de bolsas monitoria. Caso nãn ha.ja disciplina club dentande pol-
inonltor no Departamento de Ellsina ou Unidade equivalente nos cainpi cle origem da
vaga, a mesma será considerada bolsa excedente. e í;ícará a disposição da Coordcnadori:t
de Avaliação e Apoio Pedagógico (CAAP.) para atendem a demandas extraorclináiias.

$3.' As bolsas distribuídas aos Departamentos de Ensino ou ecluivalcntcs que não
fbiem aproveitadas no decorrer dc Lodo o semestre letivo também-n serão considelaclas
excedentes e serão redirecionadas à CAAP

8. NÃO É PERMITIDO AO MONITOR

Segundo o aitígo ] 0. da Resolução n'53/CIJn/201 5 de 23 dc .junllo de 20 15

8. ] Substituir o prof'essor ministrando aulas teóricas ou práticas=

8.2 Aplicar ou corrigir avaliações de aprendizagem:

8.3 Realizar registros ac;adêtnicos ou atlvidades dc cai'átej' pessoal de respollsatlilidacle do
professor;

8.4 Pescluisar, co]etar dados, rea]izar experimentas e quais(luar outras ativida(]es que não
guardem relação com as atividades previstas no plano de ensino da disciplina coill



8.5 Exercer atividades meramente administrativas

tnonitoria;

9. COJWPIC'l'E At) SUI'ERVISORi

Segundo o artigo 13, da Resolução n'53/CUn/201 5 de 23 dejunho de 2015

9.1 Elaborar e dejEeilninar, conjuntamente com o monitor, o Plano de Atividades de
Monitoria, ol; horários de atendimento e o cronograma das atividades, validando-os
no Sistema ]+ONI/SIAAAE após o registro feito pelo monitor;

9.20riental o moijlitor quanto à metodologia a ser utilizada no atendimento aos estudantes
da disciplina com nlonitoria;.

9.3 Supervisionar #s atividades exercidas pelo monitor;

9.4Controlar a fÉquência e os resultados das atividades do monitor com relação ao
aten(cimento dispensado aos estudantes;

9.5 Registrar no Sistema MOVI/SIAAAE, até o dia 20 de cada mês, as faltas dos monitores
relativas aos últimos 30 dias;

9.6Aliinentar o sistema MONI/SIAAAE caiu infoniiações que comporão o relatório
semestral de atividádes de lnonitoria;

9.7Vztlidar o Relatório cle Atividades gerado pelo Sistema MONI/SIAAAE, até 30 dias
após o deslizamento clo monitor do Programa de Monitoria;

9.8Avaliar, em fol:mulário próprio do Sistema MONI/SIAAAE, o desempenho do monitor
ao final das j;uas atividades na monitoria, atribuindo-lhe nota;

9.9Assegurar-se de que o monitor efetue os registros necessários no Sistema
MONI/SIAAAE, sob pena de ])arder o direito à bolsa monitoria pala a disciplina de
sua responsabilidade, conforme determina o artigo 9', incisa X, $ 1' da resolução
nonnativa n'Í 53/CUn/2015.

10. DASPROVA

10.1 Todos. as J)roças serão realizados nas dependências da UFSC Ararallguá, podendo ser
.escritas, práti'(jas ou orais, a critério do supervisor.

l0.2 Não será pemjitida a entrada de candidatos na sala após horário de início das provasz

l0.3 0 conteúdo pj'ograinático será itquele que consta na ementa da disciplina para qual o
candidatoinsdreveu-se.

' O supervisor é um professor responsável pela disciplina com monitoria
L'



11. DASDISPOSIÇOESFINAIS

1 1 .1 A monitoria não gera vínculo empregatício com a Univctsicladc. podettdo o aluno ou o
Departamento, pcdit a dispensa do exercício das funções cle monitoria a clualquer
tempo. mediante justificativa.

1 1 .2 0 monitor poderá ter a sua ativiclade reglstrada colho disciplina optativa ou como
atividade complementar, desde que previsto no I'ro.loto Pedagógico do scu curso.

] 1 .3 Este edital é válido para o senlestte 201 8/2

] 1 .4 Casos Omissos serão dirimidos pela Secretaria Integrada de Departamentos
Centro de Ciências. Tecnologias e Saúde.
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