
OPORTUNIDADE MONITORIA 
DISCIPLINAS DE FÍSICA I E II

Interessados em atuar na monitoria das disciplinas de Física I (semestre 2013/1) e Física II
(semestre 2013/2).

Orientador: Alessandro Bof de Oliveira
Duração da bolsa: Abril a Dezembro de 2013

Valor da bolsa: R$ 240,00 (12 horas)
Inscrições: enviar a documentação exigida pelo edital PBDA 2013 (ver descrição abaixo) para:

alessandrooliveira@unipampa.edu.br com o assunto: “bolsa de monitoria” ou entregar pessoalmente
na sala 318 até as 17:00 do dia 25/03/2013 (segunda-feira).

Atividades do monitor segundo plano do bolsista:
- Participação da escolha de exercícios e conceitos referentes as componentes curriculares junto ao professor orientador;
- Estudo dos conceitos e resolução dos exercícios;
- Elaboração de material didático em formato eletrônico, utilizando slides e vídeos (com auxílio de tablet) sobre a 
resolução dos exercícios;
- Atividades de monitoria em período extra-classe auxiliando os alunos das componentes curriculares de física I e II 
através da explicação de conceitos e resolução de exercícios. 

Documentação exigida pelo edital PBDA 2013
O acadêmico interessado em concorrer a bolsas em uma das modalidades deve: 
I – realizar inscrição diretamente com o orientador; 
II – apresentar Declaração de que não exerce outra atividade remunerada; 
III – entregar Cópia do Histórico Acadêmico atualizado ao orientador; 
IV – apresentar Curriculum Vitae registrado na Plataforma Lattes. 

 Requisitos para inscrição dos estudantes 
I – Estar matriculado em, no mínimo, 12 créditos semanais, em curso de graduação; 
II – Apresentar a documentação exigida no ato da inscrição; 
III – Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, qual seja, obter aprovação em, no mínimo, 60% da carga horária 
dos componentes curriculares em que esteve matriculado no semestre anterior à solicitação da bolsa; 
IV – Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas; 
V – Não possuir outra atividade remunerada, com exceção dos auxílios do Programa Bolsas de Permanência; 
VI – Não ter pendências relativas a outras edições do PBDA no que se refere à entrega do relatório final de atividades. 

A seleção será realizada com base nos requisitos do edital PBDA 2013, no currículo do aluno e em 
uma entrevista a ser realizada no dia 26/03/2013 (terça) em horário a ser combinado (a entrevista 
poderá ser realizada pessoalmente, ou via skype, ou gtalk).

Alegrete, 22/03/2013

Alessandro Bof de Oliveira

mailto:alessandrooliveira@unipampa.edu.br

