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SELEÇÃO DE MONITORIA PARA DISCIPLINA  
EED8007- Organização Escolar – Profª Roseli Zen Cerny (2021.2) 1. 

 

1.  A Professora Roseli Zen Cerny torna pública a seleção de estudante para ocupar 

uma vaga de monitoria remunerada para a disciplina EED8007- Organização 

Escolar, sob sua responsabilidade no semestre 2021.2.  

 

DAS EXIGÊNCIAS PARA SER MONITOR/A 

 

2. Para participar da seleção o/a candidato/a deve:  

a. Estar matriculado/a regularmente em curso de graduação da UFSC e 

matriculado/a em disciplinas no semestre 2021.2;  

b. Estar vinculado/a a cursos de licenciatura na UFSC;  

c. Ter cursado e obtido aprovação com nota mínima 7,0 (sete) numa dessas 

disciplinas, nesta ordem de prioridade: i. EED8007 (ofertada em alguns Cursos 

de licenciaturas) ou ii. EED5187 (ofertada em quase todos as licenciaturas) ou iii. 

EED7131 e EED7132 (exclusivas na Lic. em Pedagogia);  

d. Ter IAA de no mínimo 6.0;  

e. Ter 12 horas semanais para se dedicar à monitoria;  

f. Não ter recebido bolsa monitoria por um período igual ou superior a 4 (quatro) 

semestres;  

g. Não estar recebendo outras bolsas da UFSC, seja de ensino, de estágio, de 

pesquisa ou de extensão, exceto a bolsa permanência (Bolsa Estudantil/UFSC, 

Bolsa Permanência/MEC, ou outras de abrangência da Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis - PRAE);  

h. Não estar trabalhando, seja com emprego fixo ou estágio não-obrigatório, fora 

da UFSC;  

i. Saber mexer no moodle e pacote básico do office (word e excel);  

j. Ter equipamento que permita usar câmera e áudio nas reuniões, aulas e 

atendimentos de estudantes. 

 

 

 



 

 

DA INSCRIÇÃO E DA SELEÇÃO 

 

3. Atendidos todos os requisitos acima, para participar da seleção o/a 

candidato/a deve enviar até dia 29/10/21, sexta-feira:  

a. histórico escolar,  

b. atestado de matrícula atual e  

c. currículo simplificado  

Enviar para o e-mail rosezencerny@gmail.com indicando no título: “Seleção de 

monitoria 2021.2 – FULANO/A....” (COLOCAR SEU NOME COMPLETO) 

 

 4. A classificação das/os candidatos será feita com base na análise dos itens 

indicados no ponto anterior.  

5. O resultado final da seleção será divulgado até 03/11/21, por e-mail e no site 

do EED.  

 

SOBRE MONITORIA 

 

https://monitoria.ufsc.br/ 

 

Ver Resolução Normativa no. 053/CUn/2015, Disponível em: 

https://fit.paginas.ufsc.br/files/2018/05/RESOLU%C3%87%C3%83O-

NORMATIVA-N.-53-CUN-2015-MONITORIA2-3.pdf 

 

 


