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ABERTURA DE EDITAL PARA A SELEÇÃO DE MONITORES – 2015 

 
1. O Presente Edital vem tornar público o processo de seleção para estudantes monitores de 

disciplinas no Curso de Bacharelado em Ciências Sociais desta Universidade. 

2. O Processo de seleção obedecerá à resolução Nº 262/2001 do CEPE, em que se 

regulamenta o Programa de Monitoria da UFRPE, e atenderá ao seguinte calendário. 

CALENDÁRIO 

DATA ETAPA 

11/05/2015 Divulgação do Edital 

12/05/2015 a 15/05/015  Inscrições na Coordenação do Curso (das 14h às 20h) 

20/05/2015 Seleções (Provas) 

22/05/2015 Relatório da Seleção e Encaminhamento ao CTA do DECISO 

25/05/2015 Divulgação dos Resultados 

26/05/2015 
Reunião do CTA para homologação dos Resultados 
Encaminhamento da decisão do CTA à PREG 

01/06/2015 Assinatura do termo de compromisso na CGCG/PREG 

 

3. O PROGRAMA DE MONITORIA prevê a MONITORIA, remunerada por uma bolsa no valor 

vigente de R$ 290,00 (Duzentos e Noventa Reais), sem geração de vínculo de natureza 

empregatícia, e a MONITORIA VOLUNTÁRIA, não remunerada. O monitor deve dispor de 12h 

semanais para as atividades da monitoria, conforme o Plano de Trabalho elaborado pelo 

professor da disciplina e entregue aos candidatos no ato da inscrição. 

4. A cota de bolsas de MONITORIA definida pela CGCG/PREG para o Curso de Ciências 

Sociais é de 08 (oito) vagas, que estão distribuídas, após consulta aos supervisores de área, 

pelas disciplinas do referido Curso. Para 2015, temos seleção para 07 (sete) vagas, conforme 

demonstrado nos quadros a seguir. 

 

QUADRO 1  

DISCIPLINAS COM OFERTA DE MONITORIA PARA INÍCIO EM JUNHO 

DISCIPLINA PROFESSOR RESPONSÁVEL VAGAS 

Métodos Qualitativos de Pesquisa Social Profa. Júlia Figueredo Benzaquen 01 

Sociologia da Comunicação Profa. Giuseppa Spenillo 01 

Teorias Sociológicas Contemporâneas Prof. Cristiano Ramalho 01 

TOTAL 03 



QUADRO 2 

DISCIPLINAS COM OFERTA DE MONITORIA PARA INÍCIO EM JULHO 

DISCIPLINA PROFESSOR RESPONSÁVEL VAGAS 

Etnografia Profa. Maria Auxiliadora 01 

Introdução à Ciência Política Profa. Roseana Borges Medeiros 01 

Lógica e Argumentação Prof. Felipe Arruda Sodré 01 

Teorias Políticas Contemporâneas Prof. Fábio Bezerra de Andrade  01 

TOTAL 04 

 

5. A presente seleção visa selecionar monitores bolsistas, sendo que 03 monitorias terão início 

de atividades no mês de junho e 04 monitorias terão início de atividades no mês de julho, 

conforme enunciado dos quadros 1 e 2 e terão validade de 01 ano. 

6. As inscrições serão feitas na Coordenação do Curso, conforme Calendário acima, no horário 

das 16h às 21h. 

7. No ato da inscrição o candidato deverá entregar cópia do HISTÓRICO ESCOLAR em que 

conste a nota da disciplina objeto do exame de seleção, que deverá ser igual ou superior a 7,0 

(sete) e coeficiente de rendimento (CR) atualizado igual ou superior a 5,0 (cinco), e 

comprovante de matrícula atualizado (pode ser impresso do SIG@). 

8. Por motivo de estarmos com o semestre em curso, e não ser possível a modificação de 

matrícula, o candidato deverá, também, assinar termo de disponibilidade de horário para o 

semestre 2015.2, que deverá ser compatível com o Plano de Trabalho elaborado pelo 

professor responsável pela disciplina objeto do exame. 

9. O discente deve estar ciente de que as disciplinas, objeto desta seleção de monitoria, a cada 

semestre, sofrem alternância de turno. 

9. Não será aceita inscrição de estudante que possua reprovação por nota na disciplina objeto 

de exame. Também é vedada inscrição ao candidato que possuir outra bolsa, de qualquer tipo, 

na UFRPE ou fora; e ainda, já ter sido desligado do PROGRAMA DE MONITORIA da UFRPE. 

10. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 

7,0 (sete). 

11. A Seleção será realizada pelo professor responsável pela disciplina, obedecendo ao 

Calendário constante deste Edital. A nota atribuída a cada candidato será uma média 

ponderada entre a nota da Prova, a nota obtida na disciplina e o COEFICIENTE DE 

RENDIMENTO comprovados pelo HISTÓRICO ESCOLAR entregue no momento da inscrição. 

12. O programa estabelece 01(UM) ano de monitoria, com possibilidade de renovação por mais 

01(UM) ano. 

13. Quaisquer dúvidas durante o processo serão resolvidas com base na já citada Resolução 

Nº 262/2001 do CEPE. 

____________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Grazia Cribari Cardoso 

Coordenadora do Curso de Ciências Sociais 


