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EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES 

PROGRAMA EMERGENCIAL DE MONITORIA DIGITAL - PERÍODO ESPECIAL 

DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Exercício e Esporte (BE083) 

PROFESSOR: Profa. Dra. Doralice Lange de Souza 

Nº DE VAGAS: 03 vagas (01 bolsista e 3 voluntários) 

PERÍODO DA MONITORIA: 03/11/2020 a 17/12/2020 

REQUISITOS:  

a) apresentem frequência regular e desempenho acadêmico satisfatório; 

b) tenham preferencialmente concluído a disciplina para a qual desejam realizar a seleção; 

c) tenham disponibilidade de 12h semanais para atividades de monitoria; 

d) possuam conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais de comunicação e 

informação;  

e) disponham em seu domicílio de computadores (desktop, notebook ou tablet, entre outros) e acesso à 

Internet em quantidade e qualidade necessárias para o desempenho adequado das suas atribuições;  

f) se aprovados e quando assim convocados, realizem, com o devido aproveitamento, os cursos e 

demais atividades formavas oferecidas pela PROGRAD/CIPEAD destinados aos estudantes participantes 

da monitoria digital. 

g) os candidatos à bolsa precisam ter disponibilidade para participar das aulas síncronas da disciplina 

que serão ministradas às segundas e quartas das 10:00 às 12:00  

h) não receber qualquer outro tipo de bolsa institucional (iniciação científica, extensão, etc.), com 

exceção de bolsa permanência/PROBEM. Ou seja, o recebimento de bolsa permanência não é 

impeditivo para a participação no Programa de Monitoria. 



 

Critérios de classificação:  conforme Resolução do CEPE 43/03:  

 

A inscrição poderá ser realizada até às 23:59 min do dia 26/12/2020, por meio dos endereços de e-mail: 

desouzdo@yahoo.com  com cópia para dora@ufpr.br com as seguintes informações: 

- nome completo 

- CPF 

- Nº telefone/ WhatsApp 

- Histórico Escolar 

Após recebimento do e-mail, a professora confirmará a inscrição indicando o horário da 

realização da entrevista, bem como o link de acesso para a sala virtual. 

 

DATA DA ENTREVISTA (ON LINE): 27/10/2020  

Horário: 8h30 às 11h30, respeitando a ordem de recebimento da inscrição e confirmação por e- mail 

da(o) candidata(o) inscrita(o). 

 

Doralice Lange de Souza  

Curitiba, 22 de outubro de 2020 


