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EDITAL 01/2019 - DECISO 

 

O Departamento de Sociologia (DECISO) da Universidade Federal do Paraná, nos 

termos do Edital 2019/01 da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional 

(PROGRAD), atendendo às diretrizes do Programa Institucional de Monitoria (PIM), 

torna público o processo seleção de monitoria. 

 

1. DO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO 

Conforme o Artigos 1º e 2º da Resolução 91/99 – CEPE, 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. 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 

 

2. DA SELEÇÃO 

2.1. 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, e que já tenham concluído a disciplina para 

a qual desejam realizar a seleção.  

2.2. Os critérios a serem utilizados para a seleção de monitores no Programa 

Institucional de Monitoria serão definidos pelos departamentos, respeitados os 

parâmetros determinados pela Res. CEPE 43/03 (em anexo).  
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2.3. Após a seleção, os monitores deverão ser classificados por nota em ordem 

decrescente, sendo considerados aprovados aqueles que atingirem nota igual ou 

superior a 7,0 (sete).  

2.4. Caso o número de monitores aprovados seja superior ao número de vagas 

previstas no Plano Individual, os excedentes poderão ser mantidos em cadastro 

reserva para eventuais substituições ao longo do desenvolvimento das atividades. 

2.5. É vedada a substituição de monitores que não tenham participado do processo de 

seleção nos prazos determinados neste edital e que não constem no cadastro 

reserva. 

 

3. DOS REQUISITOS 

3.1. Todos os estudantes e professores participantes do PIM estão habilitados a 

participar do Encontro de Atividades Formativas (ENAF), que ocorre durante a 

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE).  

3.2. A participação no ENAF é obrigatória para estudantes bolsistas do PIM.  

3.3. As formas de participação serão definidas em edital próprio do ENAF/SIEPE, 

poderão comportar desde a apresentação de trabalho nas sessões de comunicação 

até o simples acompanhamento presencial das sessões plenárias.  

 

4. DAS VAGAS 

4.1. Para este Edital estão sendo ofertadas 03 (vagas) de monitoria junto à disciplina 

Sociologia e Modernidade: Paradigma Marxista (Turma B), sendo 01 (uma) vaga 

com bolsa e 02 (duas) vagas sem bolsa. 

4.2. Os critérios de classificação no processo de seleção de monitoria atenderão à 

Resolução 43/03-CEPE, conforme descrito em seu Art. 1º, a saber: 

4.2.1. Nota de aprovação na disciplina ou em disciplina da área com peso de 

40%. 

4.2.2. Nota em avaliação feita pelo professor da disciplina com peso de 45%. 

4.2.3. Nota em entrevista com peso de 15%. 

4.2.4. O maior IRA (Índice de Rendimento Acadêmico) servirá apenas de critério 

em eventual desempate. 
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5. DAS INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO 

5.1. As inscrições devem ser realizadas na Secretaria do Departamento de 

Sociologia (DECISO) entre os dias 25 de fevereiro 2019 a 01 de março de 

2019, das 9h às 12h e das 13h às 16h. 

5.2. Preenchimento de ficha de inscrição. 

5.3. Entrega de histórico escolar comprovando a aprovação em disciplina objeto deste 

processo seletivo, conforme item 4.1 deste Edital, acompanhado do IRA (Índice 

de Rendimento Acadêmico).  

 

6. DAS PROVAS E ENTREVISTAS 

6.1. A prova consistirá em avaliação escrita aplicada pelo professor responsável pela 

disciplina no primeiro semestre do ano em curso, contemplando o conteúdo da 

disciplina conforme o item 4.1 deste Edital, no primeiro semestre de 2019. O 

programa da disciplina está publicado no site do curso de Ciências Sociais 

 Dia da prova: 11 de março, às 14h na sala 107, Ed. D. Pedro I. 

6.2. A lista de aprovados na avaliação escrita será divulgada no site de DECISO no 

dia 12 de março de 2019, às 12h. 

6.3. Os aprovados na primeira avaliação serão convocados para a entrevista.  

Dia da entrevista: 13 de março de 2019, às 14h na sala 107, Ed. D. Pedro I. 

6.4. O resultado final contendo lista com os nomes selecionados será publicado no 

site do Deciso às 18h do dia 13 de março de 2019. 

6.5. A interposição de recurso será facultada aos candidatos/candidatas com o prazo 

máximo de até 3 (três) horas após a divulgação dos resultados de cada etapa e 

devem ser feitas pelo email decisoufpr@gmail.com.  

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Em nenhuma hipótese serão aceitos cadastros, submissões, homologações ou 

envios de documentação fora dos prazos estabelecidos neste edital.  

mailto:decisoufpr@gmail.com
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7.2. O valor das bolsas de monitoria será de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, 

com período máximo de concessão de 04 (quatro) meses de atividade efetiva por 

semestre letivo.  

7.3. O pagamento das bolsas aos monitores contemplados se dará de acordo com a 

disponibilidade orçamentária da UFPR, em datas e parcelas a serem divulgadas 

no site da COAFE (http://www.prograd.ufpr.br/portal/coafe/).  

7.4. É vedada a concessão de bolsas de monitoria para estudantes que recebam outros 

tipos de bolsas em projetos institucionais, iniciação científica, extensão etc, com 

exceção de bolsa permanência.  

7.5. A certificação para estudantes monitores e para docentes orientadores será 

realizada pela COAFE/PROGRAD, exclusivamente com base nas informações 

cadastradas no sistema, mediante apresentação de relatório ao final das 

atividades.  

7.6. Demais disposições referentes às responsabilidades de monitores e docentes 

orientadores devem ser observadas na Res. CEPE 91/99.  

7.7. Os casos omissos a este edital serão apreciados pelo Comitê Geral de Monitoria 

e pela COAFE/PROGRAD. 

 

Curitiba, 22 de fevereiro e 2019. 

 

Rodrigo Czajka 

Vice-chefia do Departamento de Sociologia (DECISO) 


