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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
Seleção de estudantes para monitoria nas disciplinas 

1º semestre 2020 
 

HH607- HISTÓRIA E DIREITOS HUMANOS (Vespertino): 2 (duas) vagas para voluntárias/os. 

HH217 - HISTÓRIA DA ARTE (Noturno): 1 (uma) vaga para voluntário/a. 

A Chefia do DEHIS informa aos interessados no processo de seleção de Monitoria para as disciplinas 
ofertadas no primeiro semestre: 

1) Nos termos do Item 5.2, do Edital PIM-01/2020 (COAFE/PROGRAD), “poderão se candidatar 
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 e que tenham disponibilidade de 12h semanais 
para atividades de monitoria”. 

Obs: no caso da disciplina HH607 como se trata da segunda oferta, também poderão concorrer 
alunos que já tenham concluído as disciplinas de História Contemporânea II ou História 
Contemporânea B. 

2) A seleção, nos termos da Resolução 43/03-CEPE, observará os seguintes critérios: “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%. O maior 
IRA (Índice de Rendimento Acadêmico), servirá, apenas, de critério para desempate”. 

Obs: no caso da disciplina HH607 como se trata da segunda oferta, o conteúdo da prova será de 

História Contemporânea II, ou o da última unidade da disciplina HH607 ministrada em 2019. 

3) Para o processo de seleção, será observado o seguinte cronograma:  

- Inscrição via e-mail (rosanekaminski@gmail.com) até o dia 04 de março. Importante: informar 
no e-mail para qual disciplina está se inscrevendo e anexar arquivo com o Histórico Escolar. 

- As provas escritas ocorrerão no dia 05 de março a partir das 19 horas. 

- As entrevistas ocorrerão no dia 06 de março, em horário a ser informado no próximo edital. 

- Divulgação dos resultados até o dia 09 de março. 

- Cadastramento das/dos estudantes até o dia 13 de março. 

4) As atividades de monitoria ocorrerão durante o primeiro semestre letivo de 2020, conforme a 
oferta das respectivas disciplinas. 

5) As atividades de monitoria referentes a este edital só acontecerão na modalidade “voluntário”, 
pois o DEHIS não foi contemplado com bolsas na lista referente ao 1º semestre/20 divulgada após 
a Reunião do Comitê Geral de Monitoria. 

Para outras informações, consultar o Edital do Programa Institucional de Monitoria (PIM-01/2020) e as 
Resoluções Nº 43/03-CEPE e Nº 91/99-CEPE. 

Curitiba, 28 de fevereiro de 2020. 

 
Prof. Rosane Kaminski 

Chefe do Departamento de História 
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