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Edital de Seleção de Bolsista - Projeto Monitoria N. 01, de 06 de março de 2023

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 O Presente Edital tem por objetivo apresentar as regras de seleção e execução do

projeto de monitoria denominado “Desenho técnico e manufatura aditiva: O binômio

indispensável para o engenheiro de produção” de autoria do Prof. Dr. Ednelson da Silva

Costa,  Faculdade  de  Engenharia  Industrial,  Campus  Abaetetuba,  da  Universidade

Federal do Pará. Projeto aprovado no EDITAL PROEG - MONITORIA N.o 11/2022

EDIÇÃO 2023.

1.2 A atividade de monitoria deverá ser desenvolvida necessariamente sob a supervisão

de um(uma) Coordenador(a) – Docente do Componente Curricular alvo do projeto. 

1.3 O(A) discente do projeto aprovado a partir do processo seletivo decorrente deste

Edital não poderão atuar, simultaneamente, em outros programas de Bolsa de Apoio

Estudantil.

2. OBJETIVOS

2.1. O Projeto-MONITORIA tem por objetivos:

2.1.1 Estimular a participação de estudantes de graduação na promoção de ações de

Monitoria  que  visem  tanto  seu  desenvolvimento  acadêmico-profissional  quanto  a

qualificação das atividades curriculares do seu curso de graduação, pela proposição de

estratégias pedagógicas inovadoras;

2.1.2  Promover  a  qualificação  do  trabalho  docente  para  o  desenvolvimento  de

atividades curriculares teórico-práticas, de caráter criativo e inovador, com auxílio de

Monitor(a) pertencente à própria comunidade acadêmica da faculdade contemplada.
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3. CONDIÇÕES DAS BOLSAS

3.1 Este Edital prevê bolsa Monitoria-Vulnerabilidade que poderá ser contemplado(a)

graduando(a) que ingressaram na UFPA por meio de ações afirmativas ou que atendam

às condições de candidatura definidas nos Capítulos III, V e VI da Instrução Normativa

Nº. 06/SAEST/UFPA, de 04 de maio de 2022, tendo cursado com aproveitamento o

componente curricular (Desenho Técnico Assistido por Computador) no qual será

desenvolvida  a  atividade  de  monitoria.  Caso  não  seja  preenchida  a  vaga  de  bolsa

Monitoria-vulnerabilidade, a vaga será realocada.

3.2. Itens da Instrução Normativa Nº. 06/SAEST/UFPA, de 04 de maio de 2022

III. Estar em primeira graduação, prioritariamente;

V. Comprove renda familiar mensal bruta per capita de (1,5) um salário-mínimo e meio

vigente;

VI. Caso o/a discente não esteja no perfil de vulnerabilidade socioeconômica exigido,

deverá ter Coeficiente de Rendimento Acadêmico por Período Letivo (CRPL) a partir

de 7,0 no último semestre cursado, aferido no SIGAA e manter-se durante o tempo de

vigência no Bolsa / SAEST; 

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Será disponibilizada uma vaga de bolsa, no valor nominal mensal de R$400,00

(quatrocentos reais), para atendimento da proposta deste projeto aprovado, no período

de cinco meses, compreendendo março a julho de 2023.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições devem ser realizadas no período de 06 a 08 de março de 2023 através

do e-mail: ednelsoncosta@yahoo.com.br; sob o assunto do e-mail: inscrição no projeto

monitoria.  Junto ao e-mail  devem ser anexados os seguintes documentos: Histórico

Escolar e demais documentos que comprovem o Item 3. Além do número de telefone.

6. DOS COMPROMISSOS E DAS PRERROGATIVAS DO(A) BOLSISTA

6.1. Ser selecionado(a) pelo(a) Coordenador(a) do Projeto.

6.2.  Estar  regularmente  matriculado(a)  no  período  letivo  referente  à  execução  do

projeto. 6.3. Comprovar desempenho acadêmico compatível com as exigências previstas

no presente Edital.
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6.4. Ter cursado com desempenho satisfatório o componente curricular alvo do projeto

de Monitoria ou equivalente, conforme estabelecido pelo Coordenador.

6.5. Não ter vínculo empregatício.

6.6.  Cumprir  carga  horária  semanal  de  20h,  com  registro  de  atividades  pelo(a)

coordenador(a).

6.7. Cumprir o cronograma de execução, assim como o Plano de Trabalho.

6.8. São atividades vedadas ao(à) monitor(a):

6.8.1. Substituir o(a) Coordenador(a) em atividades docentes, tais como: ministrar aulas,

lançar  frequência  de  alunos,  aplicar  provas,  avaliar  aprendizagem de  alunos,  dentre

outros.

6.8.2.  Pesquisa,  coleta  de  dados,  realização  de  experimentos  e  quaisquer  outras

atividades que não guardem relação com as atividades previstas no plano de ensino da

disciplina  objeto  da  monitoria,  salvo  se  estiverem  alinhadas  com  o  trabalho  de

monitoria,  por  exemplo,  para  estruturar  relato  de  experiência  sobre  as  atividades

desenvolvidas.

6.8.3.  Exercer  atividades  administrativas:  coordenar  equipes,  reuniões,  formalizar  e

acompanhar processos, administrar recursos, dentre outros.

7. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS)

7.1. Atender os critérios do Item 3 e do subitem 6.4, prioritariamente.

8. DO RESULTADO PARCIAL

8.1.  Às  12h00  do  dia  09  de  março  de  2023  será  divulgado  o  resultado  dos(as)

classificados(as) no Quadro de Avisos da FEI, localizado na entrada da secretaria da

referida Faculdade.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. No dia 09 de março de 2023 a partir das 14h, o coordenador do projeto, através de

e-mail,  convocará  os  candidatos(as)  classificados(as)  para  uma  reunião,  de  forma

individual,  que  ocorrerá  as  8h30  do  dia  10  de  março de  2023  no  Laboratório  de

Processos  Mecânicos  da  FEI,  a  fim  de  realizar  entrevista  com  base  na  Análise

Curricular e orientar sobre a execução do projeto. No dia 10 de março de 2023, 14h, no

Quadro de Avisos da FEI, será divulgado o Resultado Final do Processo Seletivo.

Abaetetuba-PA, 06 de março de 2023.


