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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ  

INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU 

 

EDITAL N.º 04/2020 – Programa de Monitoria Geral  Edição Especial Período Letivo 

Emergencial 

 

O  Instituto  de Estudos  do Xingu  -  IEX,  da Universidade  Federal do Sul e Sudeste  do  Pará - 

Unifesspa, amparado pela legislação vigente e considerando o EDITAL N.º 12/2020- 

DPROJ/PROEG, torna público os procedimentos necessários para participação no 

Programa de Monitoria Geral - Edição Especial Período Letivo Emergencial para o 

desenvolvimento de atividades de monitoria nos cursos de Ciências  Biológicas, Engenharia  Florestal 

e  Letras  –  Língua  Portuguesa  do  IEX,  que ocorrerão exclusivamente de forma remota, em 

decorrência da suspensão das atividades presenciais em consequência da Pandemia de 

Coronavírus, observando, dentre outras normas pertinentes, o seguinte: 

1. DO PROGRAMA DE MONITORIA GERAL – EDIÇÃO ESPECIAL PERÍODO 

LETIVO EMERGENCIAL  

 

1.1. A Edição Especial do Programa de Monitoria Geral visa atender ao Período Letivo 

Emergencial e foi criada com a finalidade de oferecer suporte operacional às atividades 

didáticas desempenhadas pelos docentes da Unifesspa que utilizem tecnologias digitais de 

comunicação e informação (TDICs) para o seu desenvolvimento, enquanto vigorarem as 

restrições para o desenvolvimento de aulas presenciais, em função da Pandemia do 

Coronavírus, e de acordo com o cronograma de atividades aprovado pelo Consepe/Unifesspa;  

1.2. A Monitoria praticada no âmbito da Edição Especial do Programa de Monitoria Geral, 

para todo efeito, é uma atividade formativa complementar, de caráter didático-pedagógica, que 

deverá ser desenvolvida por discentes da graduação, com supervisão/orientação de um docente 

da Unifesspa, através de um projeto vinculado a uma componente curricular, ofertada 

exclusivamente de forma remota, durante o período de suspensão de atividades acadêmicas 

presenciais. 

2. DAS BOLSAS  

 

2.1.  O Programa de Monitoria Geral Edição Especial Período Letivo Emergencial  terá  vigência  

de  04 meses, a contar de 15 de setembro a 22 de dezembro de 2020; 

2.2. O Monitoria Geral Edição Especial Período Letivo Emergencial  concederá  uma  bolsa no 

valor de R$  400,00 (quatrocentos  reais),  para o monitor,  condicionada  ao registro no Sisprol de 

sua frequência mensal feita pelo orientador da monitoria; 

2.3. O pagamento do auxílio financeiro ao monitor não ensejará em qualquer tipo de vínculo 

empregatício, presente ou futuro, do monitor com a UNIFESSPA. Assim como, o serviço 

voluntário em atividades ligadas à Monitoria caracteriza-se como espontânea e sem 

percebimento de contraprestação financeira ou qualquer outro tipo de remuneração, não 

gerando vínculo de emprego, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária 

ou outra afim; 

2.4. As vagas ofertadas e a distribuiçao  por  componentes  curriculares  será  feita  de  acordo com 

o Quadros 1, abaixo: 
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CURSO COMPONENTES 

CURRICULARES 

DISPONIBILIDADE 

DE BOLSAS 
PROFESSOR 

COORDENADOR 
COM 

BOLSA 
VOLUNTÁRIA 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

Metodologias de Pesquisa em 
Educação 

01 0 
DANIELLY BRITO DE 

OLIVEIRA 

Biogeografia 01 0 ELVER LUIZ MAYER 

Taxonomia e Diversidade 

Biológica 
01 0 

JOSE NAZARENO 

ARAUJO DOS 

SANTOS JUNIOR 

Plantas Medicinais 01 02 

NATALIA HILGERT 

DE SOUZA 

CARNEVALI 

 

 

 

ENGENHARIA 

FLORESTAL 
 

 

 

 

Microbiologia 01 0 
ARINALDO PEREIRA DA 

SILVA 

Epistemologia Ambiental 01 0 
CRISTIANO BENTO DA 

SILVA 

Física 01 0 ÉRICK MARTINS NIERI 

Sistemática Vegetal 01 0 
JOSIANE SILVA COSTA 

BRUZINGA 

Cálculo Diferencial e Integral 01 0 
LUIZ PAULO DE SOUSA 

CORREIA 

Química Geral 01 0 
ROSANGELA DALA 

POSSA 

 

 

LETRAS – 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

 

 

Literatura Brasileira III 01 0 
CARLOS AUGUSTO 

CARNEIRO COSTA 

Linguagem, Cultura e Sociedade 01 0 
EDSON DE FREITAS 

GOMES 

Literatura Comparada e Estudos 

Culturais 
01 0 

EZILDA MACIEL DA 

SILVA 

Literatura Infanto -Juvenil 01 0 FÁBIO MÁRIO DA SILVA 

Teoria Literária II 01 0 
JORGE HENRIQUE DA 

SILVA ROMERO 

Literaturas Contemporâneas de 

Língua Portuguesa 
01 0 

LUCIANA DE BARROS 

ATAÍDE 

 

2.5.  Os candidatos aprovados  e  não  classificados  dentro  do número  de vagas  ofertadas comporão 

o  quadro  reserva  de monitores  e, em caso de desistência  de algum dos monitores, poderão ser 

convocados dentro do prazo de vigência do programa. 

 

 3.  REQUISITOS  PARA PARTICIPAÇÃO  DOS DISCENTES  

 

3.1. Poderá participar da Edição Especial do Programa de Monitoria Geral, nas modalidades 

de Monitoria com Bolsa e Monitoria Voluntária, o discente que: 

 

I. Possuir vínculo como discente de  graduação  da  Unifesspa,  na  data da inscrição  no  

processo de seleção de monitoria; 

 

II. Preferencialmente tenha cursado a disciplina objeto do projeto de monitoria; 

QUADRO 1 – DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS PARA DE MONITORIA GERAL – 

EDIÇÃO ESPECIAL PERÍODO LETIVO EMERGENCIAL  
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III. Tenha disponibilidade de 12 horas semanais para desenvolver as atividades do 

Programa; 

 

IV. Preferencialmente possua computador e link de internet compatível com as 

atribuições da função exercidas em regime remoto; 

 

V. Preferencialmente possua experiência com o uso do computador, internet, 

ferramentais digitais tais como Turma Virtual do SIGAA, Aplicativos da Plataforma 

GSuite for Education (e-mail, chat, meet, doc, entre outros) e Conferência Web/RNP, e 

outros meios de ensino remoto e demais recursos de informática. 

 

 4. DO PROCESSO  DE SELEÇÃO  

 

4.1. O processo de seleção será realizado  por Comissão  de  Seleção  composta  por,  no mínimo, 

dois docentes vinculados ao IEX, sendo um deles  preferencialmente  o  Professor Orientador da 

Monitoria, por cada Curso ofertante  de  Bolsa  Monitoria,  com  aprovação  do  Instituto, de acordo 

com as normas contidas neste edital. 

 

4.2. A Comissão de Seleção será responsável pela execução do processo de seleção dos monitores 

bolsistas e voluntários. As inscrições serão realizadas no período de 03 a 08 de setembro de 

2020, através do envio de um e-mail com o título “Inscrição Monitoria Geral - Edição Especial 

Período Letivo Emergencial” com a documentação constante no item 4.3 deste edital para o e-

mail: rafaelcarvalho@unifesspa.edu.br. 

 

4.3. No ato de inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos, no formato 

PDF: 

I. Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado (Anexo I deste Edital); 

II. Histórico Acadêmico Atualizado; 

III. Documento oficial de identidade com foto; 

IV. Cópia legível do cartão bancário ou do contrato de abertura de conta corrente ativa em 

nome do monitor, sendo vedada a utilização de conta poupança (este item é exigido 

apenas para os monitores remunerados); 

4.4. Os discentes selecionados para as monitorias (bolsistas e voluntários) deverão ter os 

documentos (item 4.3) anexados no Sisprol, no momento do cadastramento dele. Esses 

documentos devem estar em um único arquivo no formato PDF. 

4.5. Caberá à Comissão de Seleção definir as regras bem como os métodos de seleção (prova, 

entrevista, critério de desempate, etc.) dos monitores, respeitando o período estipulado no 

cronograma deste edital; Os monitores voluntários estarão sujeitos aos mesmos requisitos de 

seleção,  ingresso  e permanência exigidos para os monitores bolsistas. 

4.6. Os monitores voluntários concordam, nos termos deste edital, que  a  prestação  do  serviço 

voluntário em  atividades  ligadas  ao  Plano  de  Trabalho  de  Monitoria  caracteriza-se   como  

espontânea e sem percebimento de contraprestação financeira ou qualquer outro tipo de 

remuneração, não gerando  vínculo  de  emprego,  nem  obrigação  de  natureza  trabalhista,  

previdenciária, tributária ou outra afim. 

 

 

mailto:rafaelcarvalho@unifesspa.edu.br
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 5. DO CRONOGRAMA                                                                                                                        

 
5.1. O presente edital será regido pelo cronograma apresentado no quadro 2, abaixo: 

QUADRO 2 – PROGRAMA DE MONITORIA GERAL - EDIÇÃO ESPECIAL PERÍODO 

LETIVO EMERGENCIAL 
 

AÇÃO RESPONSÁVEL DATA 

Período de Inscrição IEX 03 a 08/09/2020 

Período de Seleção Comissão de Seleção 09 a 10/09/2020 

Período de Recurso Comissão de Seleção 11/09/2020 

Divulgação do Resultado Final 
da Seleção 

Comissão de Seleção 14/09/2020 

Cadastro do projeto no 

SISPROL 
Professor Orientador 17/08 a 02/09/2020 

Cadastro de todos os monitores  

(bolsistas e voluntários) e envio 

de documentos 

(item 4.3) no SISPROL 

Professor Orientador 15 a 19/09/2020 

Período para remanejamento 

de monitores ou cancelamento 

do projeto de Monitoria 
Professor Orientador Na ocorrência do fato gerador 

 

Período das Atividades de 
Monitoria 

Professor 

Orientador/Bolsista 15/09 a 22/12/2020 

Envio do Relatório Final e ata 

de aprovação no SISPROL Professor Orientador Até 15/02/2021 

 

6. DOS COMPROMISSOS E DAS PRERROGATIVAS                                                                   
 

6.1.  Caberá ao docente na condição de orientador de monitoria:  

 

6.1.1. Cadastrar o Projeto da Edição Especial do Programa de Monitoria Geral no 

Sisprol com base no Quadro de Demanda aprovado pelo Instituto;  

6.1.2. Cadastrar os monitores no Sisprol;  

6.1.3. Orientar e acompanhar as atividades de monitoria, preservando a comprovação 

documental do acompanhamento das atividades, que poderá ser solicitada pela PROEG a 

qualquer tempo; 

6.1.4. Cumprir todos os requisitos firmados no Termo de Compromisso (Anexo III) e 

os estabelecidos neste Edital;  

6.1.5.  Lançar no Sisprol a frequência dos monitores (remunerados e não remunerados) 
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até o dia 15 de cada mês. O não cadastramento da frequência dentro do prazo, poderá 

implicar na retenção do pagamento da bolsa ao monitor remunerado e não 

reconhecimento, pela PROEG, das atividades do monitor, remunerado e não remunerado;  

6.1.5.1 Caso a frequência mencionada no item 6.1.5 não seja cadastrada até o dia 

15 do mês subsequente, o monitor perderá o direito ao recebimento da bolsa do período 

não informado pelo orientador da monitoria;  

6.1.6. Solicitar formalmente à sua Unidade de lotação, se necessário, a emissão de 

portaria de alocação de carga horária para o desenvolvimento do projeto de monitoria;  

6.1.7. Submeter à apreciação da Subunidade/Unidade o Relatório Final de Monitoria, 

observando que:  

6.1.7.1 Todos os Relatórios devem ser submetidos à aprovação na Congregação 

da Unidade de lotação e enviados via sistema indicado pela PROEG, anexando o 

parecer e ata de aprovação; 

6.1.7.2 A abertura do sistema para recebimento de relatórios após finalizado o 

prazo estabelecido em edital somente ocorrerá mediante envio, pelo(a) docente 

orientador(a), de processo eletrônico à DIPE (Divisão de Projetos Educacionais), 

assinado pelo Diretor da Unidade, no qual seja apresentada justificativa 

(fundamentada) do não cumprimento do prazo.  

6.1.8. Não possuir pendências relativas a Relatórios Finais de Bolsistas de Monitoria 

relativos ao ano de 2019 e 2020.2;  

6.1.9. Comunicar à Divisão de Projetos de Ensino da PROEG casos de desligamento do 

monitor, mediante preenchimento e envio do termo de rescisão de contrato, e inativação 

do discente no SISPROL; 

6.1.10.  Quando necessário, informar à Divisão de Projetos de Ensino da PROEG, 

mediante preenchimento e envio do Formulário de Novo Coordenador, a necessidade da 

substituição de coordenador do projeto. 

 

6.2. Caberá ao discente na condição de monitor:  

6.2.1 Auxiliar no planejamento das atividades remotas a serem desenvolvidas junto a 

componente curricular, dando suporte operacional necessário para o seu 

desenvolvimento;  

6.2.2 Quando solicitado, oferecer suporte operacional ao professor orientador na 

utilização das ferramentas institucionais para prática docente;  

6.2.3 Auxiliar o professor na orientação dos discentes, na realização de trabalhos 

experimentais, se houver, e no suporte tecnológico em aulas teóricas e/ou práticas, e/ou 

aulas teórico-práticas, mediadas por TDICs;  

6.2.4  Participar de encontros virtuais, quando solicitado;  

6.2.5 Coordenar grupos de trabalho ou estudo, tendo em vista a orientação da 

aprendizagem dos colegas;  

6.2.6 Executar atividades pedagógicas previstas no projeto de monitoria;  

6.2.7 Apresentar ao professor orientador, sempre que solicitado, um resumo das 

atividades realizadas;  

6.2.8 Elaborar o Relatório Final das atividades de monitoria realizadas em conjunto 

com o orientador. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS                                                                                                        

 

7.1. Considerando o necessário tempo para a consolidação dos dados dos bolsistas após o 

período de recebimento da documentação dos selecionados, o pagamento relativo às 

atividades desempenhadas no mês de setembro/2020 será efetuado nas contas dos bolsistas 

apenas no início de novembro de 2020 (ou seja, no mesmo período que será efetuado o 

pagamento relativo ao mês de atividades de outubro de 2020);  
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7.2. As substituições dos monitores devem ser realizadas no Sisprol até o 10º (décimo) dia 

útil de cada mês, e os documentos (item 4.3) do novo monitor devem ser encaminhados, via 

processo eletrônico à Divisão de Projetos de Ensino da PROEG, para que o novo discente 

possa entrar na folha de pagamento do mês vigente;  

7.2.1  Os bolsistas cadastrados após este prazo serão informados na folha de 

pagamento do mês subsequente. 

7.3. O certificado para o orientador e para o monitor será expedido somente mediante 

comprovação do cadastro no SISPROL do relatório de atividades de monitoria; 

7.4. Todos os produtos resultantes desta ação que venham a ser publicados e/ou apresentados 

em eventos, cursos, comunicações em congressos ou similares deverá ser citado o apoio da 

Unifesspa e da Pró-Reitoria de Ensino – PROEG, além do uso da sua logomarca.  

7.5.  Todos os anexos do Edital poderão ser acessados em 

https://dproj.unifesspa.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&i

d=108 ;  

7.6. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Direção do IEX e pela PROEG, por 

meio da Diretoria de Planejamento e Projetos Educacionais (DPROJ).  

 

 

 

 

 
 

São Félix do Xingu, 03 de setembro de 2020. 

 

 

Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias 

Diretora Geral do IEX 

Portaria 373/2018 

https://dproj.unifesspa.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=108
https://dproj.unifesspa.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=108
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Serviço Público Federal  

Universidade Federal do Sule Sudeste do Pará 

Instituto de Estudos do Xingu – IEX 
 
 

EDITAL N.º 04/2020 – Programa de Monitoria Geral  Edição Especial Período Letivo 

Emergencial 

 

 

 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO DISCENTE - PÁGINA 1/2 

IDENTIFICAÇÃO 

Monitoria: ( ) Remunerada ( ) Voluntária 

Aluno (a): 

Matrícula: 

E-mail: 

Curso de Graduação: 

Campus: 

Período em que está matriculado (a): 

Disciplina em que deseja ser monitor (a): 

Já foi monitor (a) antes? ( ) Não ( ) Sim, no(s) semestre(s): 

CHECK LIST DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

1. Formulário de Inscrição (pág. 1 e 2) preenchido e assinado pelo discente (obrigatório) 
 

2. Histórico Acadêmico Atualizado (obrigatório)  

3. Documento Oficial com foto  

4. Cópia legível do cartão bancário ou do contrato de abertura de conta corrente ativa em nome 
do monitor, sendo vedada a utilização de conta poupança (este item é exigido apenas para os 
monitores remunerados). 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO DISCENTE – PÁGINA 2/2  

DECLARAÇÕES EXIGIDAS  

  
(    ) Fico ciente através desse documento que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código 
Penal Brasileiro, e passível de apuração na forma da Lei.  

(      ) Declaro não possuir pendência em relação a entrega de relatórios de edições anteriores do Programa de 
Monitoria Geral;  

(     ) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO: Declaro que disponho de pelo menos 12 horas semanais 

para dedicação às atividades de Monitoria, sem qualquer vínculo empregatício com a Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA;  

  
  QUANTO À POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO COMO VOLUNTÁRIO, MARQUE 1 DAS OPÇÕES:   

A) (     ) Caso não seja selecionado(a) para monitoria remunerada, tenho interesse em ser monitor(a) 
voluntário(a);  

B) (        ) Não tenho interesse em ser monitor(a) voluntário(a);  
  

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.   

    

Data e local  Assinatura do (a) candidato (a)  
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Serviço Público Federal 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

Instituto de Estudos do Xingu – IEX 

 

EDITAL N.º 04/2020 – Programa de Monitoria Geral  Edição Especial Período Letivo 

Emergencial 

 

 

 

Anexo II – Resultado Final da seleção dos monitores 
 

 Instituto/Faculdade:   ____________  

Curso: _____________________________________________________________________________________________________  

         Disciplina: ______________  __  ____________  

Professor Orientador Monitoria: ________________________________________________________________________  

   

O resultado final da seleção foi descrito nas tabelas abaixo:   
 

Tabela 1: Lista dos candidatos aprovados para monitoria remunerada  
Classificação    

Nome do candidato  
  

Nota  
Situação 

(Reprovado/aprovado/ 
classificado)  

     1º        

     2º        

     3º        

     4º        

 
Tabela 2: Lista dos candidatos aprovados para monitoria voluntária  

Classificação    

Nome do candidato  
  

Nota  
Situação 

(Reprovado/aprovado/ 
classificado)  

     1º        

     2º        

     3º        

     4º        

Caso algum discente classificado não assuma o professor orientador deverá chamar o próximo discente aprovado, 
obedecendo-se à ordem de classificação e o critério dos candidatos preferenciais.  

 

 

_________________________________________________                     _____________________________________________________                                          
Coordenador do Processo de Seleção                                          Auxiliar do Processo de Seleção 

 
1 Obs: o resultado final da seleção deverá ser emitido em 2 vias: 1 para envio à DPROJ; 1 para arquivo da 

Comissão de Seleção.  
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Serviço Público Federal 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

Instituto de Estudos do Xingu – IEX 

 

EDITAL N.º 04/2020 – Programa de Monitoria Geral  Edição Especial Período 

Letivo Emergencial 

 

ANEXO III -  Termo de compromisso de monitoria (remunerada e voluntária) 

1. O(A) MONITOR(A)                 (      ) REMUNERADO  
 

(      ) VOLUNTÁRIO  

Nome:   
 

Curso:   Campus:  
 

Matrícula:   

Data de Nascimento:              Sexo:   
 

Estado Civil:   

RG:                                                                CPF:       
 

Endereço:                        
 

Bairro/Setor:   Cidade:   CEP:  

Telefone:                   E-mail:  
 

DADOS BANCÁRIOS (somente para monitores remunerados)  
 

Banco:  Agência:  Conta:  
 

Operação:  

DADOS DA MONITORIA     
 

Disciplina:  
 

Curso de graduação cuja monitoria será realizada:  
 

DADOS DO PROFESSOR ORIENTADOR  
 

Nome:  Matrícula Siape:  

Telefone:  E-mail:  
 

O(a) aluno(a) selecionado(a) para Monitor(a), declara pelo presente e na melhor forma de direito, servir à Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará com observância das seguintes cláusulas:  
Cláusula 1ª – O Programa de Monitoria Geral Edição Especial terá vigência de 4 meses, de setembro a dezembro de 2020;  
Cláusula 2ª – O Programa de Monitoria Geral Edição Especial concederá uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao 
monitor;  
Cláusula 3ª – O pagamento de auxílio financeiro ao monitor não gera vínculo empregatício dele(a) com a UNIFESSPA;  
Cláusula 4ª – O monitor voluntário não terá nenhuma compensação financeira ou bolsa pelo exercício da monitoria; Cláusula 5ª – O 
discente selecionado deverá dispor de 12 horas semanais para as atividades do Programa; não possuir pendências em edições anteriores 
do Programa; auxiliar o professor na orientação dos discentes; identificar as dificuldades enfrentadas pelos discentes da disciplina; discutir 
com o professor as metodologias e conteúdos e ações a serem priorizados; elaborar o relatório final das atividades de monitoria e entrega-
los ao professor orientador, até 15 (quinze) dias após o término do semestre letivo.  
Cláusula 6ª - O professor se compromete a orientar o monitor na organização das atividades planejadas, com enfoque na identificação 
das dificuldades dos alunos na disciplina e na formulação de planejamento metodológico de ação com o monitor; controlar a frequência 
mensal do bolsista e voluntário; e tutelar a elaboração do relatório final de atividades, enviando-o à Dproj, pelo Sisprol, até 15 (quinze) 
dias após o término do semestre letivo.  
 
O presente TERMO DE COMPROMISSO tem vigência de setembro a dezembro/2020.  
  

   /PA,   /   /     
  

 
  
 Assinatura do(a) monitor(a)          Assinatura do Professor(a) Orientador(a) 


