
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO  – UFRPE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – DECISO 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES 

 

O Departamento de Ciências Sociais da UFRPE, no uso de suas 

responsabilidades institucionais, torna pública a seleção e condições de participação, no 

processo seletivo para ingresso de estudantes do Curso de Bacharelado em Ciências 

Sociais, como bolsistas no Programa de Monitoria deste Departamento.  

O Programa de Monitoria do DECISO, seguindo as orientações da UFRPE para 

este fim, assume os seguintes objetivos: Despertar, nos estudantes de Ciências Sociais 

que apresentem rendimento escolar satisfatório, o gosto pela carreira docente, 

primordialmente pelo ensino, mas em igual sentido, pela pesquisa e extensão 

universitárias; estimular a cooperação entre corpo docente e discente nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão; e Estimular o desenvolvimento de habilidades que 

favoreçam os estudantes na iniciação à docência.  

1. Das vagas: É objeto do presente edital sete das oito vagas de monitoria às quais 

o DECISO tem disponíveis, assim delimitadas: Introdução à Ciência Política, 

Introdução à Sociologia, Etnografia, Métodos Qualitativos de Pesquisa Social, 

Métodos Quantitativos de Pesquisa Social, Lógica e Argumentação; Teoria 

Política Contemporânea. 

2. Dos benefícios: O estudante bolsista de monitoria fará jus ao certificado de 

participação no Programa de Monitoria, aprimorando o seu Currículo Lattes; 

terá o acompanhamento do professor da disciplina onde é monitor; receberá 

mensalmente a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) durante o período 

em que estiver  vinculado ao Programa.  

3. Dos Pré requisitos e exigências: Estar regularmente matriculado no curso de 

Bacharelado em Ciências Sociais da UFRPE; Apresentar Coeficiente de 



Rendimento Escolar maior ou igual a 6,0 (seis); Ter disponibilidade para dedicar 

12 (doze) horas semanais às atividades da monitoria; Ter cursado e aprovado na 

disciplina em que se candidata para exercer a monitoria.  

4. Dos deveres e responsabilidades: Participar e colaborar com o professor ou 

professora da disciplina na elaboração do Plano de Ensino e dos Planos de aulas; 

Participar de parte das aulas da disciplina; Acompanhar alunos e alunas 

matriculados na disciplina facilitando estudos e aprendizagens; Articular os 

conteúdos da disciplina com projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no 

DECISO; Participar de atividades acadêmicas realizadas pelo DECISO e Curso 

de Bacharelado em Ciências Sociais; Preencher os relatórios mensais e final de 

monitoria.  

5. Da inscrição: Preenchimento do Formulário de Inscrição, na Secretaria do 

DECISO;  Cópia de comprovante de matrícula no Curso de Bacharelado em 

Ciências Sociais da UFRPE; Cópia do Histórico Escolar atualizado;  Cópia de 

Identidade e CPF. Toda documentação necessariamente deverá ser entregue no 

ato de inscrição. 

6. Do processo seletivo: A seleção será realizada pelo professor ou professora da 

disciplina, em colaboração com a Comissão de Ensino do DECISO. Como 

critérios de pontuação para a seleção, serão consideradas: a nota do Coeficiente 

de rendimento escolar do/a candidato/a; a nota que o/a candidato/a conseguiu na 

disciplina onde se candidata a monitor/a; a nota da prova especificamente 

realizada para a seleção de monitor, que versa sobre conteúdos da ementa da 

disciplina. Somadas as três notas e dividido por três, os classificados 

considerados aprovados serão aqueles que adquirirem notas igual ou maior que 

7,0 (sete). A classificação será apresentada em ordem decrescente, sendo o/a 

primeiro/a colocado/a convocado a assumir a monitoria. Em caso de empate, o 

primeiro critério de desempate será a nota do coeficiente de rendimento escolar 

do candidato, o segundo será a nota da prova realizada especificamente para a 

presente seleção, o terceiro será a nota alcançada pelo candidato na disciplina 

em que está se candidatando para monitoria.  

 

 

 



7. Do cronograma: O processo seletivo acontecerá no período de 25 de abril a 20 

de maio de 2017, obedecendo o seguinte calendário:  

Atividade Data/ Período 

Divulgação do edital de seleção da 

monitoria 

25 de abril de 2017 

Período de inscrições 26 de abril a 10 de maio de 2017 

Realização das Provas 15 a 17 de maio de 2017 

Divulgação dos Resultados 19 de maio de 2017 

 

  

8. Da duração da Bolsa: a bolsa de monitoria terá duração de até um ano, 

contados a partir da assinatura do termo de compromisso, podendo ser 

prorrogada por mais um ano mediante solicitação do Professor(a) Orientador(a) 

e da aprovação deste pedido pelo CTA/DECISO, nos termos dos Art. 19 e 20 da 

Resolução262/2001. 

As dúvidas ou omissões deste edital serão dirimidas pela Comissão de Ensino do 

DECISO. 

 

 

__________________________ 

Carlos Antonio Alves Pontes 

Diretor em exercício do DECISO 

 

 

___________________________ 

Paulo Afonso Barbosa de Brito  

Presidente da Comissão de Ensino do DECISO.  

 

Recife, 25 de abril de 2017. 


