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1. Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul    

 

EDITAL SUPLEMENTAR Nº 10, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

PROCESSO SELETIVO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS

O DIRETOR DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E

ZOOTECNIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

DO SUL, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Resolução Coeg nº 342, de 22 de

junho de 2015; e os Editais Prograd números 189 e 201/2019; e os Editais Famez números 5,

6, 7, 8 e 9/2019, torna público o Processo Seletivo de Monitores de Ensino de Graduação,

para O segundo semestre de 2019.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto deste Edital e selecionar alunos da graduação afim de atuarem como monitores

voluntários de ensino de graduação, para O segundo semestre de 2019.

 

 

 

  

2. DO CRONOGRAMA

2.1 O Processo Seletivo, regulado por este Edital, seguirá O cronograma de etapas abaixo.

ETAPAS DATAS

AS inscrições para O Processo Seletivo de Monitoria serão recebidas nos dias 06 06/09/2019

e 09 de setembro de 2019, através do endereço: sap.famez@ufms.br a 09/09/2019

Previsão de divulgação do resultado preliminar na Unidade 10/09/2019

Previsão de início das atividades de Monitoria 11/09/2019 
 

3. DAS INSCRIÇOES E DOS DOCUMENTOS

3.1 Os candidatos interessados deverão enviar os seguintes documentos para O endereço ele-

trônico: sap.famez@ufms.br

3.1.1 Ficha de Inscrição (Anexo II), devidamente preenchida e assinada pelo acadêmico e do-

cente responsável pela disciplina;

3.1.2 Cópias do RG e CPF;

3.1.3 Histórico Escolar gerado no Sistema Acadêmico — SISCAD;

3.1.4 Documentos comprobatórios das atividades relacionadas ao item 6.2 desse edital;
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3.1.5 As inscrições para o Processo Seletivo de Monitoria serão realizadas nos dias 06 e

09 de setembro de 2019, somente por e—mail informado no item 3.1.

 

4. DOS REQUISITOS

4.1. Para se inscrever no processo seletivo e exercer as atividades de Monitoria de Ensino de

Graduação e necessário que o acadêmico:

a) esteja regularmente matriculado na UFMS;

b) tenha cursado com aprovação a disciplina para a qual está concorrendo ou dela tenha sido

dispensado por meio de aproveitamento de estudos de disciplina correlata;

c) ter tido aprovação na disciplina ou na disciplina equivalente dos Projetos Pedagógicos de

Curso/PPC que sofreram alterações;

d) tenha disponibilidade de tempo para o exercício das atividades de monitoria de no

mínimo 12 horas semanais; e

e) não ser aluno do primeiro semestre.

4.2. O exercício da Monitoria de Ensino de Graduação exige que o acadêmico tenha sido

aprovado em processo seletivo específico para a Monitoria.

5. DAS ATRIBUIÇÓES

5.1. As atribuições do Monitor de Ensino de Graduação são:

a) cumprir as Normas Regulamentares da Monitoria de Ensino de Graduação - Resolução Co—

eg nº 342 de 22 de junho de 2015;

b) participar junto com o docente da disciplina na elaboração do Plano de Atividades de Mo-

nitoria (PAM);

c) auxiliar o docente da disciplina—no planejamento das atividades relacionadas à preparação

de aulas, ao processo de avaliação, a orientação aos alunos e à realização de trabalhos práticos

ou de campo;

d) participar, sob a supervisão do professor responsável pela disciplina, da execução das ativi-

dades de ensino da disciplina;

e) desenvolver seu potencial para a docência, sendo vedado ministrar aula sem a presença e a

supervisão do docente da disciplina;

f) elaborar e encaminhar ao docente da disciplina O Relatório Mensal; e
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g) elaborar e encaminhar à Pró-Reitoria de Graduação outros documentos que lhe forem soli-
  

citados.

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DA SUBSTITUIÇÃO

6.1 A seleção dos monitores ocorrerá por meio da classificação dos mesmos, em ordem de-

crescente, de acordo com pontuação obtida conforme estabelecido o item 6.2.

6.2 A pontuação dos critérios se dará da seguinte forma:

 

 

 

 

 

Critérios Pontuação Pontuação máxima

Participação em Projetos de Ensino e/ou
1 Ponto a cada

Extensão na área ou em área correlata à 10 pontos
. . . 30 horas

disc1plma

PIBIC ou PIVIC na área ou em área corre- 5 Pontos para
. . . 10 pontos

lata à dISCIplIna cada ano

Média Final na disciplina cursada com Média do
. . 10 pontos

aprovação histórico escolar

Total máximo de pontos - 30 pontos      
6.3 As comprovações de participação em Projetos de Ensino, Extensão e/ou PIBIC serão ava-

liadas pela Comissão Especial de Monitoria, que fará O enquadramento nas áreas.

6.4 O candidato deverá comprovar a participação em Projetos de Ensino e/ou Extensão, assim

como nos programas de Iniciação Científica (PIBIC / PIVIC) e PET por meio de certificado

ou declaração de participação, assinada pelo docente responsável pelo (S) projeto (s) que de-

verão ser enviados para o endereço: sap.famez(à)ufms.br

6.5 Em caso de empate será utilizado o critério de frequência (ordem decrescente) na discipli-

na.

6.6 No caso da necessidade de substituição de monitor durante o oferecimento da disciplina,

havendo candidato aprovado, mas não selecionado no processo seletivo anterior, será desig-

nado O candidato subsequente na ordem de classificação do processo seletivo.

6.7 Não havendo candidatos aptos na seleção anterior, poderá ser realizado, em cará-

ter excepcional, novo processo seletivo.
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6.8 Os acadêmicos poderão candidatar-se a seleção em mais de uma discrplma, sendo vedado

o exercício cumulativo de monitoria.

7. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DE SELEÇÃO

7.1. A Resolução do Conselho de Unidade da Unidade da Administração Setorial de lotação

da disciplina, homologando os resultados do Processo Seletivo para Monitor, deverá conter,

para cada Monitor selecionado, as seguintes informações:

a) Unidade Setorial de lotação da disciplina e curso;

b) disciplina e turma;

c) nome do professor responsável pela turma.

d) nome do Monitor;

e) categoria voluntária; e

D carga horária a ser dedicada às atividades de monitoria.

7.2. Após finalizado todo o processo seletivo de monitores bolsistas e voluntários, a Direção

da Unidade da Administração Setorial de lotação da disciplina deverá encaminhar, Via SEI, à

Divisão de Programas e Projetos Especiais (DIPPES/CDA/PROGRAD) os seguintes docu-

mentos:

a) Edital de seleção de monitores;

b) Edital de resultado da seleção de monitores informando todas as inscrições deferidas e in-

deferidas e a classificação dos monitores voluntários em ordem crescente;

c) Requerimento de inscrição e termo de compromisso Anexo II, deste Edital;

d) Plano de Atividades de Monitoria, Anexo III, deste Edital; e

e) Quadro de informações gerais, Anexo IV, deste Edital.

8. DO DESLIGAMENTO DO MONITOR

8.1. O desligamento do Monitor de Ensino de Graduação ocorrerá nos seguintes casos:

a) solicitação do Monitor;

b) perda de Vínculo com a Instituição;

c) solicitação do docente responsável pela turma, mediante justificativa que ateste o mau de-

sempenho do Monitor ou sua infrequência.
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8.2. A solicitação citada na alínea “c” deverá ser feita a Direção da Unidade da Adminietração

Setorial de lotação da disciplina.

8.3. A infrequência do monitor será caracterizada por comparecimento inferior a 75% (setenta

e cinco por cento) da carga horária total de monitoria como descrita no PAM.
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Fabr1c1o de Oliveira Frazrlio, ,

Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.
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ANEXO I

VAGAS POR

UND. CURSOS DOCENTES DISCIPLINAS CATEGORIA

VOLUNTÁRIA

Medicina Eliane Vianna da Costa . . . ~
Veterinária e Silva FiSiopatologia da Reproduçao I 1

V ed??? Marjorie Toledo Duarte Inspeção de Produtos de Origem An1mal l 2
eterinaria

Famez M d' ,

e lª?“2.1 Larissa Correa Hermeto Técnica Cirúrgica Veterinária 1
Veterinaria

Zootecnia Marjorie Toledo Duarte Tecnologia de Produtos de Origem Animal ]    
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ANEXO II

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO.

Eu, , aluno
 

O(a) regularmente matriculado (a) no semestre do curso de

em 2019.2, na Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, e-mail , ,
 

telefones , requeiro inscrição no Processo seletivo

do EDITAL DE SELEÇÃO PROGRAD/UFMS, para seleção de Monitores de Ensino de

 

Graduação, categorias Bolsista e Voluntária, para o 2º semestre de 2019, na disciplina

 

lotada na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.

Horários disponíveis:

Segunda-feira Manhã das—OO às __00 h Tarde das—_OO às ___00 h

Terça-feira Manhã das—_OO às _00 h Tarde das—OO às __00 h

Quarta-feira Manhã das—OO às ___00 h Tarde das__00 às ___00 h

Quinta-feira Manhã das—OO às ___00 h Tarde das—OO às ___00 h

Sexta-feira Manhã das—00 às ____00 h Tarde das—_OO às ___00 h

Sábado Manhã das___00 as __00 h Tarde das—OO às __00 h

 

 

 

 

 

      
Declaro estar ciente dos termos deste edital e que tenho disponibilidade mínima exigida

de 12 horas (semanais) para dedicar-me as atividades da monitoria bolsista e/ou volun-

tária.

Caso selecionado para ser bolsista, declaro ainda que não estou Vinculado a nenhuma outra

bolsa concedida por instituição pública e ciente de que caso seja detectado o acúmulo indevi-

do de bolsa, deverei ressarcir ao erário na forma da Lei.

Nestes termos, peço deferimento.

Campo Grande — MS, de setembro de 2019.

 

 

Assinatura do Candidato (a). Assinatura do Docente
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ANEXO III

PLANO DE ATIVIDADES DE MONITORIA (PAM)

1 — IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR:
NOME:

E—MAIL: RAMAL:

2 — IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

NOME:

CURSO:

 
 

  ( ) BOLSISTA ( ) VOLUNTÁRIO
  
 
3 — DADOS DA DISCIPLINA

 Nome:

 Administração Setorial da disciplina: Famez

 Semestre de oferta da Disciplina: Carga Horária da Disciplina:

 Turno : Turma:  
 
4 — PLANO DE ATIVIDADES DA MONITORIA

Carga Horária Total do PAM: 156 horas.

Início das atividades: 10/09/2019 Término das atividades: 07/12/2019.

 

 

 
 

 

ATIVIDADES DE APOIO A DISCIPLINA

Dia Descrição da atividade Horário Local CH

Segunda

Terça

Quarta

Quinta       
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Sábado     
 

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS
 

Dia Descrição da atividade Horário Local CH

 

Segunda
 

Terça
 

Quarta
 

Quinta
 

Sexta
  Sábado     
 

 

OUTRAS ATIVIDADES

 

Dia Descrição da atividade Horário Local CH

 

Segunda
 

Terça
 

Quarta
 

Quinta
 

Sexta
  Sábado     
 

 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL REALIZADA  
 

Campo Grande — MS,

 

Docente Responsável.

de setembro de 2019.

 

Monitor (a).
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