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EDITAL DE REABERTURA DE SELEÇÃO PARA VAGAS REMANESCENTES DE MONITORIA – 2019.1  

 

  

1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA:  

1.1 O Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BICT) da UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO comunica aos interessados a reabertura da seleção de estudantes de graduação 

para as vagas remanescentes do programa de monitoria acadêmica voluntária para as 

disciplinas de Matemática, Química, Física e outras disciplinas do BICT, referente ao período 

acadêmico 2019.1.  

  

1.2 Entende-se por monitoria voluntária a atividade exercida por alunos, sem uma contraprestação 
pecuniária, o que possibilita a inserção exclusivamente daqueles alunos cujo interesse é pessoal, 
e não financeiro, que irão atuar buscando a sua satisfação pessoal e cuja recompensa se dará 
sob a forma de creditamento de horas de atividades complementares e enriquecimento do seu 
currículo acadêmico.  

 

2. DAS VAGAS:  

Área Disciplina Professor Nº de vagas 

Matemática 

Funções de Várias Variáveis 
Andrés 2 - 4T(16:00hs às 

18:00hs) 

Cálculo Integral Fabiano 2 

Álgebra Linear Flausino 1 

Introdução à Probabilidade e Estatística Pedro 2 

Equações Diferenciais Ordinárias I 
Fabiano 

Pedro 

1 

2 

Química 

Fund. de Química Orgânica e 

Biotecnologia 

José Renato 

Jemmla 

1 

1 

Química Geral e Inorgânica Janyeid 1 

Química Experimental Janyeid 1 

Física 

Fenômenos Mecânicos Felipe 2 

Oscilações, Ondas e Óptica Igo 
1 - Tarde 

1 - Noite 

Tecnologias 

Desenho Computacional Marina 3 

Geologia Edvar 2 

Políticas Públicas Mirian 1 

Computação 

Eletricidade Aplicada Marcio Mend. 
2 - horário a 

definir 

Projeto e Desenvolv. de Software Davi Viana 1 

Laboratório de Informática  José Renato 1 

Análise de Estruturas I Felipe Bazan 1 

 

 

  

3. LOCAL DE EXECUÇÃO: 

3.1 As atividades de monitoria serão desenvolvidas em local agendado pelo docente responsável.  
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4. OBJETIVOS E METAS: 

a) Despertar o interesse pela docência;  

b) Adquirir habilidades para o desenvolvimento de atividades didáticas;  

c) Atualizar conhecimentos específicos das áreas atendidas pelo programa; 

d) Sistematizar procedimentos e habilidades teórico-práticos relacionados às áreas.  

  

5. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE: 

5.1 São condições para o aluno se candidatar à atividade de monitor: 

I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação desta Instituição; 

II. Ter cursado a disciplina (ou disciplina com ementa e carga horária equivalente) para a 

qual se habilita, apresentando um rendimento igual ou superior a 7,0 (sete); 

III. Estar cursando pelo menos o segundo semestre do curso; 

IV. Dispor de, no mínimo, oito horas semanais, de segunda a sexta no turno vespertino (14 
às 18h), para a execução do plano de atividade do monitor; 

V. Não estar vinculado a nenhum outro tipo de bolsa ou programa acadêmico da UFMA de 

atividade voluntária ou remunerada; 

VI. Não poderá ser monitor simultâneo em outra disciplina da instituição do mesmo 

Departamento Acadêmico; 
VII. Não ter vínculo empregatício; 

VIII. Não estar em débito com a Universidade; 

IX. Não ter mais de duas reprovações em sua vida acadêmica e nenhuma na disciplina 

objeto da seleção a que se propõe e nos seus pré-requisitos se houver;   
X. Ter coeficiente de rendimento igual ou superior à nota 7,0 (sete) em seu histórico 

escolar. 

     

6. DA INSCRIÇÃO:  

6.1 As inscrições estarão abertas de 18 a 26 de Abril de 2019, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 

20:00 horas, no seguinte endereço:   

  a) Secretaria do BICT - Centro Pedagógico Paulo Freire - sala 306 - Asa Sul, Complexo Pedagógico 
Paulo Freire, tel. (98) 3272-9166.  
  

7. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:  

7.1 Para fazer inscrição, o candidato deverá apresentar:  

a) Ficha de inscrição preenchida (Vide Anexo);  

b) Cópia do Curriculum vitae atualizado do aluno, modelo Lattes do CNPq.  

c) Cópia do Histórico acadêmico dos semestres cursados no BICT da UFMA, ou em outros cursos, 
que comprove a já realização da disciplina e atenda ao item “5.1-II”.  

  

 

8. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:  

8.1 PRIMEIRA ETAPA  

8.1.1 A seleção constará de Análise do Rendimento Acadêmico.  

8.1.2 A classificação dos candidatos se dará do maior para o menor coeficiente de rendimento 

acadêmico.  

8.1.3 Havendo empate no coeficiente entre candidatos, o candidato que estiver mais próximo da 

conclusão de seu curso terá a preferência.  

8.1.4 Persistindo o empate, o candidato com maior idade terá a preferência.  

8.1.5 O edital com as notas será divulgado no quadro de avisos do BICT, até o dia 29/04/2019.  
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8.2 - SEGUNDA ETAPA  

8.2.1 Os candidatos selecionados na primeira etapa deverão comparecer a entrevista que será 

agendada pelo professor responsável, e terá caráter eliminatório.  

8.2.2 Serão considerados os seguintes critérios para aprovação do candidato:  

a) Clareza na argumentação;  

b) Disponibilidade de horário;  

c) Comprometimento com o plano de atividades;  

d) Bom relacionamento interpessoal e de trabalho em equipe.  

  

9. DO RESULTADO FINAL:  

9.1. A CLASSIFICAÇÃO será definida por ordem decrescente da nota final atendendo ao número de 

vagas especificado no edital.  

9.2. A lista dos CLASSIFICADOS estará disponível no quadro de avisos do BICT, até o dia 
02/05/2019.  

9.3. Os alunos classificados deverão confirmar a sua intenção em participar do programa em até 24 

horas depois da divulgação do resultado final.  

9.4. No caso de um candidato classificado não confirmar interesse no prazo determinado, será 
efetuada a chamada do candidato subsequente da lista de aprovados.  

  

10. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO MONITOR:  

10.1. As atividades a serem desenvolvidas no programa de monitoria são:  

a) Participar da elaboração, preparação e execução das aulas práticas ministradas por quaisquer 
professores da disciplina;  

b) Dar assistência aos alunos do BICT por meio de Plantão Acadêmico;   
c) Auxiliar na compreensão e fixação dos conteúdos teóricos e práticos através de atividades 

didáticas, previamente combinadas com o professor responsável.  

  

11. EFETIVAÇÃO DA MONITORIA:  

11.1 Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão procurar a Coordenadoria do Curso 

para fazer o preenchimento do TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA por 

ocasião da divulgação do resultado final.  

  

12. DISPOSIÇÕES FINAIS:  

12.1 A veracidade dos dados e a autenticidade dos documentos são de responsabilidade do 

candidato.  

12.2 Informações adicionais ou dúvidas quanto ao edital de seleção para monitoria poderão ser 

esclarecidas diretamente na Secretaria do BICT.  

12.3 Ao final da atividade de monitoria o aluno receberá um certificado com o total de horas 
dedicadas ao plano.  

  

  

 

São Luís, 17 de Abril de 2019 
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ANEXO I  

  

FICHA DE INCRIÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA – BICT – 2019.1  

  

  

  

  

1. Nome do Candidato: ___________________________________________________  

 

2. Matrícula:  __________________________________________________________________ 

  

3. Data de Nascimento: _____/_____/_____  

  

4. E-mail: ______________________________________________________________  

  

5. Telefone: ____________________________________________________________  

  

6. Curso de Graduação: ___________________________________________________  

  

7. Turno do Curso: ______________________________________________________  

 

8. Pretende ser monitor na disciplina: __________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

São Luís (MA), ______ de Abril de 2019  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________  

Assinatura do(a) aluno(a)  


