
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÒGICAS 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES 
PROGRAMA EMERGENCIAL DE MONITORIA DIGITAL - PERÍODO ESPECIAL 

 

DISCIPLINAS: Estágio B e Estágio C 

PROFESSOR: Prof. Dr. Julimar Luiz Pereira  

Nº DE VAGAS: 02 vagas (02 bolsistas) 

PERÍODO DA MONITORIA: 04 de novembro de 2020 a 12 de abril de 2021 

REQUISITOS: ter sido aprovado na disciplina “Estágio B ou Estágio C”. 

                       ter disponibilidade e acesso à internet para acompanhar as atividades remotas 

síncronas da disciplina; 

                      ter disponibilidade e acesso à internet para acompanhar as atividades remotas 

assíncronas da disciplina, realizando a monitoria de forma remota; 

                      ter disponibilidade para cumprir a carga horária semanal de 12 horas; 

                      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. 

 

É NECESSÁRIO REALIZAR INSCRIÇÃO PRÉVIA 

 A inscrição poderá ser realizada até às 11h do dia 03/11/2020, por meio dos endereços de e-mail: 

julimarpereira@hotmail.com / julimarpereira@ufpr.br. Deverão ser enviadas as seguintes 

informações: 

     - nome completo 

     - CPF 

     - Nº telefone 

     - Histórico Escolar 

     Após recebimento do e-mail, o professor 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): 03 de novembro de 2020 (terça-feira) 

Horário: 14h00 às 18h00, respeitando a ordem de recebimento da inscrição e confirmação por e-

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

Curitiba, 29 de outubro de 2020. 

Prof. Dr. Julimar Luiz Pereira 

                                                                                                    DEF/UFPR 

*OBSERVAÇÕES: 

- As/os aluna(os) selecionadas(os) como monitoras(es) bolsistas ou voluntárias(os) deverão participar, obrigatoriamente, 
das atividades promovidas pela PROGRAD. 
- As(os) candidatas(os) deverão realizar leitura prévia da Resolução 91/99-CEPE, a fim de conhecerem as normas que 
regem o programa. 
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