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EDITAL N° *001, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 

 

A DIRETORA DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL ,  no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com a Resolução COEG n° 

330/2011, de 7 de dezembro de 2011, os Editais PREG 214/2014, 12/2015 e 

o Edital PREG Nº 13, de 10 de fevereiro de 2015, torna público a abertura 

de inscrições para o PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA DE ENSINO 

DE GRADUAÇÃO, NA CATEGORIA BOLSISTA, para  o primeiro 

semestre letivo de 2015. 

 

1 -  DO OBJETO 

Para efeito do que dispõe o presente edital, entende-se como monitoria de 

ensino de graduação, uma atividade de ensino e de aprendizagem, vinculada 

às necessidades de formação acadêmica do aluno e oferecida em disciplinas 

de cursos de graduação.  

 

2 -  DA SELEÇÃO 

2.1 Poderão requerer vaga para a monitoria os acadêmicos que estiverem 

regulamente matriculados em curso de graduação presencial na UFMS; ter 

sido aprovado na disciplina para qual deseja concorrer; ter disponibilidade 

de doze horas semanais para o exercício das atividades da Monitoria e t er 

no máximo três reprovações em disciplinas obrigatórias do curso.  

2.2  Para o ingresso como Monitor Bolsista o acadêmico não poderá estar 

vinculado a outra bolsa.  

2.3 O acadêmico poderá se inscrever para con correr à vaga de monitoria,  

em mais de uma disciplina, indicando a ordem de preferência quanto às 

disciplinas inscritas,  sendo vedado o exercício cumulativo.  
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2.4  As inscrições  para a monitoria de  ensino de graduação nas disciplinas 

oferecidas neste primeiro semestre,  deverão ser feitas na Secretaria 

Acadêmica do Instituto de Matemática no período de 23 a 27 de fevereiro 

de 2015, no horário das 8h  às 11h e das 14h às 17h.  

2.5  Para efetivar a inscrição será necessário o preenchimento da ficha de 

inscrição, anexada das cópias dos documentos pessoais (RG, CPF, Cartão 

ou Extrato: com número de banco, agência e conta corrente  e  comprovante 

de situação cadastral  do CPF  emitido pelo Ministério da Fazenda).   

2.6  A seleção dos acadêmicos para as vagas de monitori a,  será feita pela 

Comissão instituída pela Resolução nº 8, de 11 de fevereiro de 2015, 

emitida pelo Instituto de Matemática - INMA.  Poderá ser selecionado mais 

de um candidato para a disciplina, sendo que apenas o primeiro colocado 

poderá ser beneficiado com a bolsa, os demais poderão ser designados 

como monitores voluntários.  A comissão deverá encaminhar o(s) nome(s) 

do(s) acadêmico(s) selecionado(s) à Direção do Instituto de Matemática  

até às 14h do dia 2 de março de 2015.  

2.7 Será distribuída uma  vaga por disciplina, conforme a classificação 

obtida pelo acadêmico, considerando a maior Média de Aproveitamento 

(MA), na referida disciplina, tendo como critério de desempate o 

Coeficiente de Rendimento Acadêmico.  

2.8 Em caso de desistência do bolsista, o candidato subsequente na ordem 

de classificação poderá substituí -lo.   

    

3. DAS VAGAS 

 

3.1 CATEGORIA BOLSISTA 

 
VAGAS DISCIPLINAS CURSO PROFESSOR 

1 
Cálculo I   

Física e Engenharia Ambiental – 

Bacharelado/Física – Licenciatura 
Celso Cardoso 

1 Cálculo I   Química – Licenciatura Elen Viviani Pereira da Silva 
1 Vetores e Geometria 

Analítica 
Física – Bacharelado Bruno Dias Amaro 

1 Vetores e Geometria 

Analítica 

Engenharia de Produção -

Bacharelado 
Bruno Dias Amaro 

1 Cálculo III (T03) Engenharia de Computação  Alex Ferreira Rossini 
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1 Cálculo III (T05) Engenhara da Produção Alex Ferreira Rossini 
1 Cálculo III (T04) Engenharia Ambiental Alex Ferreira Rossini 

1 Matemática I Química – Licenciatura 
Aparecida Santana de Souza 

Chiari 

1  Matemática I Ciências Econômicas - Bacharelado 
Aparecida Santana de Souza 

Chiari 

1 
Vetores e Geometria 

Analítica 

Engenharia de Computação – 

Bacharelado 
Bruno Dias Amaro 

1 Introdução ao Cálculo Matemática – Licenciatura Marcio Antônio da Silva 

  

 

4. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES DIA HORÁRIO 

 Inscrição dos  acadêmicos 
23 a 27 de fevereiro de 2015 

8h  às  11h e das 14h  às  17h 

 Seleção dos  monitores 2 de março de 2015 

 Início das atividades de monitoria 9 de março de 2015 

 Duração da monitoria março a junho/2015 

 

5. DO VALOR DA BOLSA  

Os acadêmicos selecionados farão jus ao recebimento mensal de uma bolsa no valor de            

R$ 400,00 (quatrocentos reais), pelo período de  março a junho de 2015.  

 

 

6. DAS ATRIBUIÇOES DOS MONITORES BOLSISTAS 

São as definidas na Resolução COEG nº 330/2011: 

“Art. 5º As atribuições do Monitor de Ensino de Graduação são: 

I – cumprir as Normas Regulamentares da Monitoria de Ensino de Graduação; 

II – elaborar, junto com o docente da disciplina, o Plano de Atividades de Monitoria 

(PAM); 

III – colaborar com o docente na execução do Plano de Ensino da disciplina; 

IV – auxiliar o docente na realização de trabalhos relativos à disciplina e que sejam 

compatíveis com o seu grau de conhecimento; 

V – prestar orientações teóricas e práticas aos acadêmicos da disciplina; 

VI – coordenar grupos de trabalho ou estudo sob a supervisão do docente da disciplina; 

VII – cumprir a carga horária da Monitoria, sem conflito com o horário de suas atividades 

acadêmicas; 

VIII – preencher a folha de frequência; 

IX – elaborar os relatórios mensais; e  

X – assinar o Termo de Compromisso de Monitoria de Ensino de Graduação, conforme 

modelo aprovado pela Preg. 

§ 1º O monitor Bolsista e o Voluntário deverão cumprir a carga horária mínima de doze 

horas semanais. 
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§ 2º Ao Monitor é vedada a execução de atividades de trabalho específicas do docente, e as 

técnico-administrativas. 

§ 3º As atividades de Monitoria de Ensino de Graduação serão realizadas durante o período 

dos semestres letivos, de acordo com o Calendário Acadêmico da UFMS.” 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Diretora do Instituto de Matemática – 

INMA/UFMS. 

 

 

 

 

 

PATRICIA SANDALO PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*)Republicada  por conter incorreções na original, publicada no BS nº 59 78, de 12/02/2015. 

 
 

 


