
 

PROGRAMA DE APOIO PEDAGÓGICO – LETRAMENTO 

ACADÊMICO E ORIENTAÇÃO FORMATIVA 

 

Caros estudantes do curso de Letras, 

A Faculdade de Educação, representada pelas coordenações dos cursos de 
Licenciatura e de Pedagogia, oferece, desde o primeiro período de 2019, o Programa de 
Monitoria de Apoio Pedagógico voltado à Orientação Formativa e ao Letramento 
Acadêmico.  

O Programa é destinado aos estudantes do curso de Pedagogia e das demais 
Licenciaturas da UFRJ e tem como objetivo contribuir para a formação em leitura e 
escrita dos diversos gêneros textuais exigidos no ensino superior, bem como orientar na 
organização dos estudos e na inserção dos vários aspectos essenciais à vida 
universitária, como: SIGA, pesquisa, extensão, atividades culturais, horas 
complementares etc. 

No ano de 2020, teremos seis vagas para monitores bolsistas, sendo três para 
estudantes de Pedagogia e três para estudantes de Letras. Assim sendo, a coordenação 
do Programa de Monitoria de Apoio Pedagógico abre o processo seletivo para três vagas 
de monitor bolsista para o curso de Letras.  

 
Critérios para a seleção: 
 

1. Estar regularmente matriculado em disciplinas no período de 2020-1 a partir 
do 5º período;  

2. Ter CRA igual ou maior que 7 (sete); 
3. Ser aprovado na prova com nota mínima 7 (sete);  
4. Ter disponibilidade para atuar em encontro semanal de trabalho com uma 

turma de alunos da monitoria de apoio pedagógico, em local e horário a ser 
definido após a constituição da equipe de trabalho de 2020.  Haverá turmas 
no Fundão e na Praia Vermelha.   

 
Período de inscrição – 11 a 16 de fevereiro de 2020.  
Prova para seleção – 17 de fevereiro das 15h às 17h – sala 241 da Faculdade de 
Educação.   
 
No Edital há informações mais detalhadas sobre o processo seletivo e as atribuições 
do(a) monitor(a).  

 
Aproveite esta oportunidade e se inscreva pelo link abaixo. 
                

https://docs.google.com/forms/d/1CrknFs5bDvamuNLTJnAfSlDvy2EK2mgGu7mNfRY9SII/edit?ts=5

e3db17f 
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