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Edital de Seleção de Monitoria

O Prof. Ronaldo Erichsen torna público o Edital de escolha de 1 (um ou uma) monitor(a) (na
forma de monitoria não subsidiada) para a disciplina de Física Aplicada à Biologia do primeiro
semestre letivo de 2022. Os interessados deverão entrar em contato com este professor até o dia 23
de maio de 2022, pelo endereço eletrônico ronaldoerichsen@  unipampa.edu.br  .

A monitoria tem carga horária de 12 h semanais. O(A) candidato(a) deverá enviar para o
endereço  eletrônico  acima,  na  data  também  mencionada  anteriormente,  seu  histórico  escolar
simplificado,  em formato  PDF,  e  deverá  ter  sido  aprovado  na  disciplina  de  Física  Aplicada  à
Biologia do campus São Gabriel da UNIPAMPA, ou disciplina correspondente, de outro campus ou
universidade.

Serão atividades do(a) monitor(a): auxiliar os estudantes na resolução de listas de exercícios
propostas  pelo  professor,  sanar  dúvidas  dos  estudantes  relativas  aos  conteúdos  da  disciplina,
auxiliá-los em lacunas de conhecimentos que deveriam ter sido aprendidos na Educação Básica
(nivelamento),  e  informar  o  professor  acerca  das  dificuldades  principais  dos  estudantes  na
disciplina, que aparecem no atendimento de monitoria. Estas atividades poderão ser desenvolvidas
tanto presencial quanto remotamente.

Os critérios de seleção são os listados abaixo:
- desempenho geral nas disciplinas cursadas;
- desempenho na disciplina Física Aplicada à Biologia ou correspondente;
- possuir horários disponíveis para desenvolver a monitoria;
- desempenho em entrevista.

O cronograma do edital de seleção segue abaixo:

Inscrições Até 23 de maio de 2022.

Entrevista Em 24 e 25 de maio de 2022.

Divulgação dos resultados Em 26 de maio de 2022.

Início das atividades A partir de 26 de maio de 2022.

São Gabriel, 12 de maio de 2022.

Prof. Ronaldo Erichsen
Coordenador do Projeto de Monitoria

mailto:ronaldoerichsen@gmail.com
mailto:ronaldoerichsen@gmail.com

