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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

EDITAL INTERNO - PROGRAMA DE MONITORIA DE APOIO PEDAGÓGICO DE 2019 – FE/UFRJ 

A Faculdade de Educação abre processo seletivo aos estudantes do curso de Pedagogia para 

preenchimento de uma vaga de monitor bolsista, em caráter emergencial, para participação no 

Programa de Apoio Pedagógico (2019/2), em conformidade com o disposto nas Resoluções CEG 

04/2004 e CEG 03/2005, e no Edital Programa de Monitoria de Apoio Pedagógico de 2019, da Pró-

Reitoria de Graduação (PR-1).  

A participação no Programa de Monitoria como monitor será registrada no Histórico Escolar 

mediante o cumprimento satisfatório de sua função e entrega de relatório semestral. Ressalta-se que 

o monitor precisará atender as condições expressas no item 3 deste Edital.  

1. Da Inscrição e Seleção de Candidatos pela Faculdade de Educação  

1.1 Os períodos de inscrição, seleção, recursos, resultados e entrega de documentos constam no 

cronograma ao final do Edital.  

1.2 A seleção para o Programa será realizada pelo rendimento acadêmico e por avaliação via prova 

escrita. Horário e local da prova constam no cronograma do Edital. 

1.3 Para ser aprovado o estudante deve ter a nota mínima de 7 (sete) na prova escrita.  

1.4. As inscrições para o processo seletivo do Edital 2019/2 de Monitoria de Apoio Pedagógico da 

Faculdade de Educação serão feitas pelos alunos por meio exclusivamente do formulário on-line: 

Link: https://forms.gle/2orFG2kmVU4ZMqiF8  

Na inscrição, o aluno deverá informar: nome completo, DRE, curso de origem na Instituição, e-mail, 

ano de ingresso, período, telefone para contato (WhatsApp), CPF e CRA. 

O aluno receberá um e-mail automático de que sua inscrição foi realizada.   

Atenção: este e-mail deve ser salvo, pois será o comprovante de que a inscrição foi realizada. 

1.5.  Os dados da inscrição deverão ser corretamente informados, sob pena de exclusão do candidato. 

1.6. Quando necessário, os critérios de desempate no processo seletivo serão: (1º) grau na avaliação 

de conhecimento (escrita), (2º) Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA).  

2 – Das Bolsas e critérios 

2.1 Poderão candidatar-se à Monitoria de apoio pedagógico os alunos regularmente matriculados, 

no curso de Pedagogia, inscritos em disciplinas no ano letivo de 2019. Os alunos devem ter CRA igual 

https://forms.gle/2orFG2kmVU4ZMqiF8
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ou superior a 7,0 (sete), não podem ter sofrido sanção disciplinar na universidade e precisam estar 

cursando a partir do 5º período em 2019.2. 

2.2 A bolsa terá vigência até 31 de dezembro de 2019 ou de acordo com a disponibilidade de recursos 

financeiros.  

2.3 A Bolsa de Monitoria não poderá ser acumulada com outra bolsa de natureza acadêmica 

concedida pela UFRJ, sendo permitido o acúmulo aos alunos beneficiados com Bolsa Auxílio ou 

Auxílio Manutenção (Alojamento).  

2.4 A bolsa poderá ser cancelada:  

2.4.1 Por desistência do aluno;  

2.4.2 A pedido do orientador por desempenho insatisfatório;  

2.4.3 Por trancamento de matrícula;  

2.4.4 Por sanção disciplinar;  

2.4.5 Por desempenho insatisfatório;  

2.4.6 Por conclusão de curso.  

2.5 Não haverá pagamento retroativo, exceto em situações comprovadas de erro que não sejam 

originadas na Unidade, nem do bolsista.  

2.6 Não se admitirá, seja em caso de indicação ou de substituição de monitores ou de marcação de 

frequência superior a 90 (noventa) dias, pedido de pagamento com efeito retroativo.  

2.7 A implantação ou substituição de bolsista deverá ser solicitada via memorando, contendo o nome 

do aluno, DRE, CPF e CRA; curso de origem; impressão da página de cadastramento da conta corrente 

do estudante no SIGA a ser entregue diretamente no balcão da DIA até às 15h do último dia útil do 

mês que antecede a implantação e/ou substituição (a DIA não se responsabiliza pelo atendimento 

de solicitações encaminhadas de outra forma, seja via Protocolo ou correio eletrônico). Após esta 

data, a substituição, e/ou eventuais correções, serão executadas para o mês seguinte. 

2.8 O bolsista terá direito a receber a bolsa a partir do mês de referência da inclusão de seu nome no 

serviço de bolsas no SIGA.  

2.9 A frequência mensal do monitor será inserida no Sistema SIGA por responsável definido até o 5º 

(quinto) dia útil de cada mês, salvo alguma alteração de procedimento a ser comunicada via e-mail 

pela PR-1 aos responsáveis definidos na Unidade de Ensino de Graduação e nos Colegiados de Cursos 

Multi-Unidades.  

3 – Do Compromisso do Monitor  

O aluno deverá:  

3.1 Cadastrar, e manter atualizados, seus dados pessoais e financeiros no SIGA.  

3.2 Comunicar imediatamente à Coordenação do Programa de Monitoria de Apoio Pedagógico 

qualquer mudança nos dados pessoais e financeiros que venha a ocorrer ao longo do período letivo. 
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3.3 Cadastrar a conta bancária no SIGA que deve ser, obrigatoriamente, do Banco do Brasil S/A (não 

podendo ser conta salário ou conjunta ou poupança, ou seja, deve estar sob a titularidade do aluno 

e, portanto, vinculada ao seu CPF). Caso o aluno-monitor não seja o titular de conta corrente no 

Banco do Brasil, ele deverá abrir uma ANTES da entrega da documentação necessária para a 

efetivação dos monitores bolsistas no Programa de Monitoria. 

Parágrafo Único – Se necessário, desde que solicitado com antecedência, a Coordenação de 

Monitoria da FE poderá emitir para os alunos selecionados, carta para ser entregue ao Banco do 

Brasil, apresentando-o como bolsista de monitoria e solicitando a colaboração da gerência para 

agilizar o processo de abertura de conta corrente, a fim de cumprir o prazo previsto no Edital.  

3.4 Executar o plano de atividades solicitado.  

3.5 Possuir disponibilidade para desenvolver o trabalho para a qual foi selecionado até o fim do 

semestre letivo (2019/2), considerando os seguintes dias e horários:  

- Encontros semanais com os monitorandos: Faculdade de Letras (Campus Fundão) - às 

terças-feiras das 14h às 16h (preferencialmente) ou no Campus Praia Vermelha – às terças-feiras das 

11h às 13h – a preferência por campus será indicada no momento da prova escrita.  

- Encontros quinzenais com a equipe de monitores e professoras orientadoras: às sextas-

feiras das 15h às 18h – Campus Praia Vermelha.   

3.6 Cumprir a carga horária semanal estipulada, que não deverá ser inferior a 8 horas ou superior a 

12 horas.  

3.7 Cumprir as diferentes atividades estabelecidas no plano de trabalho da monitoria para o qual foi 

selecionado. O Plano inclui planejamentos, construção de planos de aula, elaboração de material, 

construção de relatórios, encontros semanais com os monitorandos e reuniões quinzenais de 

orientação.  

3.8 Encaminhar o relatório (modelo Relatório Monitoria, disponível em www.pr1.ufrj.br ), contendo 

parecer do professor orientador, ao final do período letivo, até 17 de dezembro. A não entrega do 

relatório nestes prazos implicará na suspensão do pagamento da bolsa e no impedimento do aluno 

na participação no programa por um ano. 

3.8.1 Em caso de desligamento do monitor por qualquer motivo especificado no item 2.4, 

independentemente do número de meses trabalhado, o monitor (bolsista ou voluntário) deverá 

elaborar relatório referente ao período de permanência no Programa de Monitoria, e entregar à 

Coordenação de Monitoria da FE juntamente com o termo de desligamento.  

3.8.2 A não entrega do relatório por parte do monitor significa inadimplência com a UFRJ e, 

portanto, acarreta o impedimento à sua colação de grau.  

4 – Do Compromisso do coordenador responsável pelas monitorias 

O Professor deverá orientar o monitor bolsista objetivando estimular o interesse pela carreira 

docente, bem como encaminhar à Divisão de Integração Acadêmica da PR-1, através de sua unidade, 

os seguintes documentos:  

http://www.pr1.ufrj.br/
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4.1 Parecer fundamentado do professor responsável pela disciplina ou requisito curricular 

complementar, ao término de cada período letivo, no corpo do relatório de avaliação do monitor 

bolsista/voluntário. 

4.2 O Professor Orientador deverá comunicar à Coordenação do Programa de Monitoria qualquer 

alteração referente à monitoria (faltas consecutivas do monitor; afastamento do monitor; troca de 

professor-orientador; necessidade de mudança na disciplina a qual o monitor está vinculado etc.).  

5 – A utilização indevida da Bolsa de Monitoria, principalmente para atividades previstas em outros 

editais e normas (Iniciação Científica, Extensão, Estágio, Iniciação Artística e Cultural) acarretará o 

cancelamento da cota da Bolsa da Unidade e a suspensão por 02 (dois) anos de sua concessão.  

6 – É de responsabilidade da Unidade acompanhar a situação de cada aluno e de todo o programa, 

no que se refere à frequência, situação acadêmica e de matrícula, recebimento indevido de bolsas e 

vagas ociosas, pois as irregularidades observadas ao longo do ano serão contabilizadas, e esses dados 

serão utilizados como parâmetro para corte de bolsa do programa em 2019. 

8 – Cronograma  

Período de inscrições dos alunos (via link 

disponível no próprio Edital) 

De 27 a 29 de setembro de 2019. 

Processo seletivo: prova escrita Data: 30 de setembro de 2019. 

Horário: das 13h às 15h.  

Local: Sala A-101 – Anexo da Faculdade de 

Educação/ Campus Praia Vermelha.  

Divulgação de resultados (afixado na Faculdade 

de Educação e envio de e-mail) 

Data: 30 de setembro às 18h. 

Local: sala da Coordenação de Licenciaturas e 

Pedagogia (204 – Fórum / Faculdade de 

Educação) e por e-mail.  

Período para solicitação de recursos  Dia 01 de outubro de 2019, até as 18h, na 

Coordenação das Licenciaturas e da Pedagogia 

(Sala 204 – Fórum / Faculdade de Educação ). 

Divulgação do resultado dos recursos  Dia 02 de outubro de 2019, às 9h, na 

Coordenação de Licenciaturas e Pedagogia (Sala 

204 – Fórum / Faculdade de Educação ). 

Divulgação final da lista dos 

selecionados/classificados. 

Dia 02 de outubro às 12h na Coordenação de 

Licenciaturas e Pedagogia (Sala 204 – Fórum / 

Faculdade de Educação). 

Entrega da documentação dos candidatos 

classificados/selecionados (comprovantes do 

curso de origem DRE, CRA; cópia do CPF; cópia 

Dia 07 de outubro, das 10h às 12h horas na 

Coordenação de Licenciaturas e Pedagogia (sala 

204 – Fórum / Faculdade de Educação). 
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da página de cadastramento da conta corrente 

do aluno no SIGA). 

Entrega pela Coordenação de Licenciaturas e 

Pedagogia à DIA-PR1 da relação dos alunos 

inicialmente selecionados, via memorando 

contendo: nome do aluno, DRE, CPF, CRA e cópia 

da página de cadastramento da conta corrente 

do aluno no SIGA. 

Até 10/10/2019. 

   

Disposições finais 

A seleção (elaboração e correção da prova) será realizada pelas coordenações de Pedagogia e 

Licenciaturas. O resultado do processo seletivo deve indicar, nesta ordem: aprovado e classificado 

(em ordem de classificação); aprovado - excedente (em ordem de classificação); não aprovado. Os 

casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Congregação da Unidade, 

cabendo recurso às instâncias superiores da Universidade. 

 

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2019. 

 

 

 

Profª. Maria Muanis/ Silvina Fernández                             Profª. Mônica Houri/ Adriana Delgado 

(Coordenação do Programa de Monitoria de Apoio Pedagógico da FE/UFRJ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


