
EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA (PIM)

2023-1

Disciplina: Álgebra Linear (CM005)
Número de vagas: 2 vagas (1 bolsista e 1 monitor voluntário)
Docente responsável: profª Lucelina Batista dos Santos

1. Período de Inscrições: 20-23 de março de 2023
As inscrições serão feitas, exclusivamente através do link:
https://forms.gle/oNE5tWvxGqiGbUbM7

2. Atribuições dos monitores: Os monitores deverão prestar atendimento aos alunos em
horário a ser combinado. Também auxiliará a docente no preparo de material didático
a ser utilizado na disciplina. As atividades de monitoria deverão totalizar uma carga horária
de 12 (doze) horas semanais.

3. Critérios de seleção: Os critérios de seleção seguirão a Resolução CEPE 43-03, a saber:
(i) Nota de aprovação na disciplina com peso de 40%;
(ii) Nota em avaliação escrita com peso de 45%;
(iii) Nota em entrevista com peso de 15%. O maior IRA será utilizado, apenas,
            como critério de desempate.

4. A prova escrita será realizada no dia 24 de março de 2023,  das 11:30 às 13:30, na sala 309
          (Setor  de Exatas- Bloco PA).

5. Para poder se candidatar a monitor da disciplina o estudante deve estar regularmente
matriculado na UFPR e ter sido aprovado na mesma disciplina (ou em disciplina similar).

6. A entrevista será realizada no dia 24 de março de 2023, das 17:30 às 18:30,  por vídeo
conferência, através do link:

https://meet.google.com/qhg-wydk-tnh

7. De acordo com o Edital 02/2023/PROGRAD/COAFE, caberá aos estudantes
participantes do programa na condição de monitores:

(i) inscrever-se e participar dos cursos e demais atividades formativas oferecidas
 pela CIPEAD aos estudantes participantes do programa;
(ii) assessorar e colaborar com os professores no planejamento e desenvolvimento de
suas atribuições didáticas com assiduidade e proatividade;
(iii) realizar suas atividades de monitoria atendendo aos demais docentes e monitores
participantes do programa, sempre que demandado por seu orientador;
(iv) comunicar à COAFE/PROGRAD qualquer ocorrência discrepante com os
objetivos do programa;
(v) providenciar, juntamente com o professor orientador, o relatório final e
encaminhá-lo à COAFE/PROGRAD;



(vi) conhecer e cumprir seus compromissos com respeito à SIEPE. (A participação
na SIEPE é obrigatória para todos os bolsistas- como ouvintes ou como
apresentadores de trabalhos no ENAF.)
(vi) O pagamento das bolsas aos monitores contemplados se dará de acordo com a
disponibilidade orçamentária da UFPR, em datas a serem definidas pela
 COAFE/PROGRAD.
(vii) É vedada a concessão de bolsas de monitoria para estudantes que recebam
qualquer outro tipo de bolsa institucional ou não (Iniciação Científica, Extensão,
PET, PIBID, Residência Pedagógica, Licenciar etc.), com exceção do grupo de
bolsas PROBEM.

8. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail: lucelina@ufpr.br

Curitiba, 06 de Março de 2023.

Profª Lucelina Batista dos Santos


