
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 – São Luís - Maranhão.

Coordenadoria do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia
Cidade Universitária Dom Delgado - São Luís

 
EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA – 2020.1 

 
1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA: 
1.1 O Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BICT) da UNIVERSIDADE FEDERAL DO

MARANHÃO comunica aos interessados a abertura da seleção de estudantes de graduação para
o  programa  de  monitoria  acadêmica  voluntária para  as  disciplinas  de  sua  matriz  curricular
referente ao período acadêmico 2020.1. 

 
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

Álgebra Linear Marcos Azevedo 2

Cálculo Diferencial
Yuri

Jailson Calado
1
2

Cálculo Numérico Kenio 1

Introdução à 
Probabilidade e 
Estatística

Kenio 2

Vetores e 
Geometria 
Analítica

Yuri
Jailson Calado

1
1

Química

Fund. de Química 
Orgânica e 
Biotecnologia

Jemmla Trindade
José Renato

1
1-35N12

Química 
Experimental

Jemmla Trindade 1

Química Geral e 
Inorgânica

Jemmla Trindade 1

Física

Fenômenos 
Mecânicos

Paulo Rogério Dias 1-manhã

Oscilações, Ondas e
Óptica

Paulo Rogério Dias
Igo

1-manhã
1

Humanas

Empreendedorismo
e Inovação

Hugo
2-manhã
2– noite

Administração e 
Economia

Hugo 2-noite

Tecnologias Desenho Marina 1-24M12



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 – São Luís - Maranhão.

Coordenadoria do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia
Cidade Universitária Dom Delgado - São Luís

Computacional
1-24M34
1-35N12
1 – tarde

Geologia Edvar
1-

manhã
1 – noite

Computação

Eletricidade 
Aplicada

Marcio Mendes
2 - sexta-

feira
Fundamentos de 
Computação

Alana Oliveira 2-tarde

Algoritmos e 
Estrutura de Dados

Alana Oliveira 1-tarde

Laboratório de 
Informática 

José Renato 3 - tarde

3. LOCAL DE EXECUÇÃO:
3.1 As atividades de monitoria serão desenvolvidas em local agendado pelo docente responsável.

4. OBJETIVOS E METAS:
a) Compartilhar experiências acadêmicas que facilitem o sucesso dos alunos no aprendizado; 
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;
e) Despertar o interesse pela docência. 
 
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 e sido aprovado na disciplina (ou disciplina com ementa e carga horária

equivalente) para a qual se habilita, ou de habilidade equivalente;
III. Dispor de, no mínimo, oito horas semanais, de segunda a sexta, para a execução do

plano de atividade do monitor;
IV. Não poderá ser monitor simultâneo em outra disciplina da UFMA;
V. Não estar em débito com a Universidade.

    
6. DA INSCRIÇÃO: 
6.1 As inscrições estarão abertas de 11 a 13 de março de 2020, das 09:00 às 18:00 e poderão ser

realizadas presencialmente na secretaria do BICT, endereço:  Centro Pedagógico Paulo Freire -
sala 306 - Asa Sul,  Complexo Pedagógico Paulo Freire, tel. (98) 3272-9166. Ou via e-mail para:
secretaria.bct@ufma.br.

 
7. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 
7.1 Para fazer inscrição, o candidato deverá apresentar: 
a) Ficha de inscrição preenchida (Vide Anexo); 
b) Link do Curriculum Lattes do CNPq atualizado; 
c) Cópia do Histórico acadêmico que comprove aprovação na disciplina de modo que atenda ao

item “5.1-II”. 
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8. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: 
8.1 PRIMEIRA ETAPA 
8.1.1 A seleção constará de Análise do Rendimento Acadêmico na componente/ equivalente para a

qual concorre. A classificação dos candidatos se dará do maior para o menor coeficiente de
rendimento acadêmico. 

8.1.2 Havendo empate no item anterior, será considerado o CR (coeficiente de rendimento) geral
do curso. 

8.1.3 Persistindo o empate, o candidato com maior idade terá a preferência. 
8.1.4 O edital com as notas será divulgado no quadro de avisos e mídias do BICT, até o dia 
16/03/2020. 
 
8.2 - SEGUNDA ETAPA 
8.2.1 Os candidatos selecionados na primeira etapa deverão entrar em contato com a Secretaria do

curso  que  encaminhará  os  alunos  para  agendamento  de  entrevista  com  o  professor
responsável pela disciplina. Esta terá caráter eliminatório.

 
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

18/03/2020. 
9.3. Os alunos classificados deverão confirmar a sua intenção em participar do programa em até 24

horas depois da divulgação do resultado final, assinando o termo de compromisso. 
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 pelo professor da

disciplina; 
b) Dar assistência aos alunos da disciplina de acordo com o Plano de monitoria;  
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. 
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São Luís, 10 de Março de 2020
 
 

 
 

ANEXO I 
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FICHA DE INCRIÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA – BICT – 2020.1 
 
 
Eu, ________________________________________________________________, solicito
inscrição  para  o  edital  de  monitoria  voluntária  do  BICT  –  2020.1.  Declaro  possuir
disponibilidade  de  no  mínimo  08  horas  semanais  para  o  desenvolvimento  das  atividades  de
monitoria. Dados para inscrição:
 

1. Nome do Candidato: ___________________________________________________

2. Matrícula:  __________________________________________________________________
 

3. E-mail: ______________________________________________________________
 

4. Telefone: ____________________________________________________________
 

5. Curso de Graduação: ___________________________________________________
 

6. Disciplina e docente para monitoria:_________________________________________

7. Turma e horário: _________________________________________________________
 
 
   
 
 

São Luís (MA), ______ de março de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura do(a) aluno(a) 


