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EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES  

PROGRAMA DE MONITORIA – PERÍODO ESPECIAL 

  

Disciplina: CEF005 – Projetos Integrados D 

Professora: Vera Luiza Moro 

Nº de Vagas: 01 (com bolsa) 

Período da Monitoria: 09 de novembro à 22 de dezembro de 2020. 

 

Requisitos:   

 ter cursado e sido aprovado na disciplina CEF005 – Projetos Integrados D;  

 ter disponibilidade de 12hs semanais, incluindo os horários de aulas síncronas, as quais 

serão realizadas no seguinte dia e horário: terça-feira das 09h00 às 11h00;  

 possuam conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais de 

comunicação e informação; 

 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; 

 Não receber qualquer outro tipo de bolsa institucional (iniciação científica, extensão 

etc.), com exceção de Bolsa Permanência/PROBEM; 

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

cursos e demais atividades formativas oferecidas pela PROGRAD/CIPEAD destinados 

aos estudantes participantes da monitoria digital. 

 

  

 INSCRIÇÕES:  

Data: de 29/10 a 01/11/2020.  

Documentos Necessários para inscrição: 

 histórico escolar atualizado que comprove aprovação na disciplina CEF005 – Projetos 

Integrados D; 

 ficha de inscrição devidamente preenchida.  

Os documentos para a inscrição deverão ser encaminhados exclusivamente pelo email: 

vlmoro@ufpr.br 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

conforme Resolução Nº 43/03-CEPE. 

“Art. 1º - Aprovar os seguintes critérios de seleção de monitores para o  Programa Monitoria: 

a) Nota de aprovação na disciplina ou em disciplina da área com peso de 40%; 

b) Nota em avaliação feita pelo professor da disciplina com peso de 45%; 

c) Nota em entrevista com peso de 15%. 

Parágrafo único – O maior IRA (Índice de Rendimento Acadêmico), servirá, apenas, de 

critério para desempate.” 

 

mailto:vlmoro@ufpr.br


REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA E ENTREVISTA: 

Data: 03/11/2020 (Terça-feira)  

Local: Plataforma Teams, equipe “Seleção monitoria “CEF005-VM”. 

Horário: das 15h00 às 16h30 

A ENTREVISTA será realizada por escrito juntamente com a prova. 

 

CONTEÚDOS DA PROVA ESCRITA:  

 A Educação Física como componente curricular da Educação Básica. 

 Cultura corporal, cultura de movimento ou cultura corporal de movimento. 

 O termo práticas corporais na produção científica da educação física brasileira. 

DATA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO SELETIVO: 04/11/2020. 

Qualquer dúvida entrar em contato pelo Whatsapp: (41) 99189-4562 

 

Curitiba, 28 de outubro de 2020. 

 

 

Professora Vera Luiza Moro 

 

 

 

  


