UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
CAMPUS ITAQUI
CURSO DE NUTRIÇÃO
EDITAL PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À MONITORIA VOLUNTÁRIA
DA COMPONENTE CURRICULAR DE PATOLOGIA I PARA O PERÍODO
LETIVO ESPECIAL DE VERÃO 2020
O Coordenador Acadêmico do Campus Itaqui da UNIPAMPA torna público que,
no período de 21 a 26 de janeiro de 2020, estarão abertas as inscrições para seleção de
candidatos à Monitoria Voluntária da componente curricular de Patologia I para o período
letivo especial de verão 2020, conforme descrito a seguir:

1. DA VAGA:
Será ofertada 1 (uma) vaga de monitoria voluntária para discentes do Campus
Itaqui da UNIPAMPA.
Observação: o estudante-monitor voluntário não terá nenhuma compensação
financeira ou bolsa pelo exercício da Monitoria Voluntária.

2. DAS ATIVIDADES
Período de realização das atividades de monitoria: 28 de janeiro à 12 de fevereiro
de 2020.
Turno: manhã
Carga horária total: 50h
A monitoria consistirá na realização de atividades didáticas, como auxiliar a
professora na preparação e execução das aulas e de materiais complementares, na
orientação da aprendizagem dos alunos e demais demandas provenientes da componente
curricular.
Ao final do período determinado, o monitor deverá entregar um relatório das
atividades realizadas.
3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO
As inscrições para seleção dos monitores serão recebidas no período de 21 a 26
de janeiro de 2020.

Os interessados devem enviar os documentos descritos no item 3.2 para o email
leticiaarantes@unipampa.edu.br e conferir notificação de recebimento.
3.1 REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:
I) estar regularmente matriculado em curso de graduação da UNIPAMPA
II) ter sido aprovado na componente curricular de Patologia I
III) ter disponibilidade para acompanhar as aulas de Patologia I no período de 28
de janeiro à 11 de fevereiro de 2020, no turno da manhã.
3.2 DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
I) ficha de inscrição preenchida, disponível no anexo I deste edital;
II) histórico escolar atualizado
III) currículo Lattes atualizado
4. PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção será realizada no dia 27 de janeiro às 14 h na sala 1311. Serão
automaticamente desclassificados os candidatos que não comparecerem no local e horário
estipulados.
A seleção consistirá em:
I- Avaliação do desempenho acadêmico
II- Avaliação do currículo do candidato
III- Entrevista
5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado será divulgado no dia 27 de janeiro, no site da Unipampa - Campus
Itaqui. Também será enviado e-mail aos selecionados.
6. INÍCIO DAS ATIVIDADES E DURAÇÃO
As atividades referentes à Monitoria Voluntária terão início em 28 de janeiro de
2020 e término no dia 12 fevereiro de 2020.

7. CRONOGRAMA
Publicação do edital: 21/01

Período de inscrições: 21 à 26/01
Realização da seleção: 27/01
Divulgação do resultado: 27/01
Período das atividades: 28/01 à 12/02
8. CERTIFICAÇÃO
Ao final das atividades, será emitido atestado de participação como Monitor
Voluntário da componente curricular de Patologia I, que poderá ser utilizado como
Atividade Complementar de Graduação (ACG), conforme critérios definidos na
Resolução no 29, de 28 de abril de 2011, do CONSUNI e de acordo com as normas
estabelecidas no PPC do curso de Nutrição.

Itaqui, 21 de janeiro de 2020.

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome completo do(a) candidato(a):
Matrícula:

CPF:

Data de nascimento:

Telefone:

E-mail:

Curso de graduação em que está matriculado:

Data que iniciou o curso:
Data prevista para conclusão do curso:

Tem disponibilidade para acompanhar as aulas de Patologia I no período de 28 de janeiro
à 11 de fevereiro de 2020, no turno da manhã?

Justifique o seu interesse em ser monitor(a) e exemplifique atividades que gostaria de
realizar para auxiliar na componente curricular:

Já participou de algum projeto de ensino, pesquisa ou extensão? Se sim, descreva o nome
do projeto, atividades realizadas e período.

