
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA SOCIAL 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 2020 

 

DISCIPLINA: HS301 Antropologia e Dinâmica da Cultura (Turma B – 4ª feira das 7:30 a 11:30 h) 

PROFESSORA: Laura Pérez Gil 

Nº DE VAGAS: 1 bolsista e 2 voluntários 

 

Conforme o edital:  

Poderão se candidatar os estudantes com matrículas ativas nos cursos de graduação ou ensino 

técnico da UFPR, que apresentem frequência regular e desempenho acadêmico satisfatório, que já 

tenham concluído a disciplina para a qual desejam realizar a seleção e que tenham disponibilidade 

de 12h semanais para atividades de monitoria. 

  
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 03/03/2020 a 10/03/2020  
Local: Secretaria do Departamento de Antropologia (DEAN), 6º andar, das 7:00 às 18:00h, ou por 
meio do formulário on-line: https://forms.gle/PsXPjZ3aJoD4vNEEA 
 
Documento necessário para inscrição: cópia do histórico escolar atualizado.  
Se a inscrição for na secretária, por favor, informar o e-mail para contato. 
 
DATA DA PROVA ESCRITA: 11/03/2020 (quarta-feira)  
Local e horário: Departamento de Antropologia, Ed. D. Pedro I, das 14:00h às 16:00h (sala a ser 
confirmada).  
 
 

Conforme a Resolução 91/99-CEPE:  
Art. 1º- A monitoria é uma atividade formativa de ensino que tem por objetivo 
contribuir no desenvolvimento da competência pedagógica para o magistério técnico, 
tecnólogo e de educação superior.  
Art. 2º- Ao monitor, sob a orientação e a responsabilidade de um professor da 
disciplina ou da área, compete:  
I – Auxiliar o professor nas tarefas didáticas, inclusive na preparação de aulas e em 
trabalhos escolares;  
II - Facilitar o relacionamento entre os professores e os alunos na execução das 
atividades didáticas;  
III - Avaliar o andamento da área e ou disciplina, do ponto de vista discente;  
IV - Conhecer os termos e as exigências da legislação vigente referente a atividade de 
monitoria;  

V - Participar das atividades de monitoria promovidas pela PROGRAD.  
 

https://forms.gle/PsXPjZ3aJoD4vNEEA


BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA ESCRITA:  

Mauss, Marcel. 2003 [1950]. “As técnicas corporais”. Em Antropologia e sociologia. SP: Cosac 
Naify.   

Lévi-Strauss, C. 2013 [1973]. “Raça e história”. Antropologia estrutural II. RJ: Cosac Naify  
 
DATA DA ENTREVISTA: 12/03/2019 (quinta-feira)  
Local e horário: Departamento de Antropologia, a partir das 14:00h.  
A escala das entrevistas será divulgada por meio de edital no dia 11/03/2019 a partir das 18h.  
 
Conforme a Resolução 43/03-CEPE devem ser adotados os seguintes critérios de seleção de 
monitores para o Programa Monitoria:  
a) Nota de aprovação na disciplina ou em disciplina da área com peso de 40%;  
b) Nota em avaliação feita pelo professor da disciplina com peso de 45%;  
c) Nota em entrevista com peso de 15%.  
Parágrafo único – O maior IRA (Índice de Rendimento Acadêmico), servirá, apenas, de critério para 
desempate.  
Curitiba, 26 de fevereiro de 2019.  
 
OBSERVAÇÃO: A Resolução 91/99-CEPE não garante pagamento de bolsa aos alunos. A 
remuneração depende da disponibilidade financeira da UFPR. 
 

Curitiba, 02 de março de 2020 

 

 


