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EDITAL DE SELEÇÃO PROGRAD/UFMS Nº 118, DE 28 DE MARÇO DE 2019.

  
SELEÇÃO DE DISCIPLINAS, SEGUNDA CHAMADA, PARA PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO

DE GRADUAÇÃO.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por meio da

Pró—Reitoria de Graduação — Prograd, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

disposto na Resolução Coeg nº 342, de 22 de junho de 2015; Resolução Coeg nº 342, de 22 de

junho de 2015, e considerando o Edital Prograd nº 117 de 27 de março 2019 e a Resolução nº

144, de 28 de dezembro de 2018, torna público o Processo Seletivo do Programa de Monitoria

de Ensino de Graduação, para seleção de disciplinas, segunda chamada, que obterão

monitores para o primeiro semestre letivo de 2019.

1. DO PROGRAMA E DOS OBJETIVOS

1.1. O Programa de Monitoria de Ensino de Graduação e um instrumento para a melhoria do

ensino nos cursos de graduação, pautado na inserção dos acadêmicos em atividades didático—

pedagógicas oferecidas em uma disciplina e/ou em bloco de disciplinas dos cursos de gradua-

ção.

1.2. A Monitoria de Ensino de Graduação tem como objetivos:

a) contribuir para a melhoria dos cursos de graduação, diminuindo a evasão, a retenção e a

reprovação;

b) incentivar a participação dos acadêmicos em atividades de ensino de graduação;

c) fortalecer a articulação entre a teoria e a prática;

d) promover a integração curricular e a cooperação entre discentes e docentes;

e) estimular nos acadêmicos o interesse pela docência;

f) propiciar aos acadêmicos a possibilidade de desenvolver seu potencial para a docência; e

g) propiciar aos acadêmicos a oportunidade para uma formação profissional qualificada.

2. DO OBJETO E DAS BOLSAS

2.1. Processo seletivo de disciplinas que obterão monitores nas categorias bolsista e voluntá-

ria para o primeiro semestre letivo de 2019, em cada Unidade da Administração Setorial da

UFMS.

2.2. A bolsa institucional é subsidio mensal custeado e concedido pela UFMS apenas ao estu-

dante participante do Programa. A bolsa possui o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)

mensais, sendo estabelecido o regime de 12 horas semanais.

2.3 O número de vagas total de bolsistas disponibilizadas no Edital Prograd nº 65/2019 e não

preenchidas nas Unidades da Administração Setorial, conforme Edital Prograd nº 117/2019,

encontra-se listado abaixo:
 

 

 

 

Unidade Vagas Remanescentes

CPAQ 1

CPNA 1

CPNV 1    
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Unidade Vagas Remanescentes
 

CPTL 1
 

ESAN
 

FADIR
 

FAENG
 

 

INFI
 

3

3

1

FAMED 6

3

2INQUI
 

Total 22     
3. DO CRONOGRAMA

3.1.0 presente Edital segue o cronograma de etapas abaixo.

Etapa Data

Prazo máximo para Unidade publicar o Edital de abertura do processo

seletivo de disciplinas e encaminhar os nomes dos membros da 1 de abril de 2019

Comissão do Processo Seletivo à DIPPES/CDA/Prograd

 

 

 

, . ." . . . . De2a3deabrilde
Periodo para inscriçao, Via Sigprºj, pelo docente interessado
 

 

2019

, , . . _ . D 4 'I
Periodo de analise pela Comissao do Processo Seletivo e a Szgfgabn de

Divulgação do resultado preliminar na Unidade 8 de abril de 2019
 

Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar,

enviado à Comissão do Processo Seletivo na Unidade 9 de abril de 2019
 

Prazo máximo para as Unidades da Administração Setorial finalizarem

os processos seletivos e enviarem (via SEI) a documentação constante 10 de abril de 2019

do item 4.9 à Diap/CDA/Prograd.    
4. D0 PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1. O processo seletivo será de responsabilidade da Unidade da Administração Setorial de lo—

tação da disciplina, respeitado o disposto na Resolução Coeg nº 342/2015 (Normas da Moni-

toria de Ensino de Graduação) e neste Edital.

4.2. Os Editais da Unidade da Administração Setorial deverão conter as informações dos

Modelos Anexos, deste Edital:

a) edital de seleção de disciplinas, conforme modelo Anexo I, deste Edital;

b) inscrição da disciplina no Sigproj, pelo docente interessado, conforme modelo Anexo II,

deste Edital; e

c) edital de resultado da seleção de disciplinas, conforme modelo Anexo III, deste Edital.

4.3. A Comissão do Processo Seletivo será a mesma instituída pelo Diretor de Unidade, da

Unidade da Administração Setorial de lotação da disciplina, para a primeira chamada do

processo seletivo para monitoria 2019/1.
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4.4. Compete à Comissão do Processo Seletivo da Unidade:

a) realizar o processo seletivo;

b) analisar e deferir inscrições; e

c) analisar e julgar eventuais recursos interpostos.

4.5. Compete ao presidente da Comissão do Processo Seletivo acessar o Sigproj, no prazo es-

tabelecido, receber e conferir a documentação, Anexo II, deste Edital.

4.6. Poderá ser apresentado recurso contra decisões da Comissão relativas ao Processo seleti-

vo.

4.7. O recurso deverá ser apresentado assinado, datado e por escrito em até 24 horas, após a

publicação do ato que deu seu ensejo.

4.8. Das decisões do recurso apresentado à Comissão do Processo Seletivo, cabe recurso em

caráter terminativo, em igual período ao citado no item anterior, à Direção da Unidade da

Administração Setorial de lotação da disciplina.

4.9. Depois de finalizado todo o processo seletivo de disciplinas, a Direção da Unidade da Ad—

ministração Setorial de lotação da disciplina deverá encaminhar, via SEI, à Divisão de Apoio a

Programas e Projetos Especiais - Diap/CDA/Prograd, os seguintes documentos:

a) edital de seleção de disciplinas; e

b) edital de resultado da seleção de disciplinas, contendo o quantitativo total de bolsas des-

tinadas para as disciplinas, bem como o quantitativo de vagas para monitores voluntários,

conforme Anexo III deste Edital.

5. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO DA DISCIPLINA POR PARTE D0 DOCENTE

5.1. Poderão requerer vagas, as disciplinas dos cursos de graduação presenciais da UFMS.

5.2. Não serão oferecidas vagas para:

a) disciplinas que estão sendo ofertadas pela primeira vez no curso;

b) disciplinas optativas para categoria bolsista; e

c) trabalhos de conclusão de curso (TCC).

5.3. Disciplinas de Projetos Pedagógicos de Curso/PPC que sofreram alterações, mas que cons—

tam na tabela de equivalência do novo PPC poderão requerer vagas para monitoria.

6. DAS INSCRIÇõES DAS DISCIPLINAS

6.1. As inscrições serão realizadas somente on-Iine no Sistema de Informação de Projetos da

UFMS (SIGProj), http:/[sigpro'|.ufms.br, entre 2/04/2019 e 3/04/2019, conforme este Edital.

6.2. Para inscrever-se neste processo seletivo, o docente deverá inserir, no SIGProj, o Reque-

rimento de Disciplina para Monitoria, disponivel no SEI, em formato pdf legível, conforme
Anexo II, deste Edital.

6.2.1. Para preencher o requerimento o docente deve:

a) fazer login no SEI;

b) iniciar processo;

c) escolher Tipo do Processo: Graduação: Monitorias;

d) escolher Tipo de Documento: Requerimento de Disciplina para Monitoria;

e) preencher o Requerimento e assinar;

f) fazer o download; e
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g) inserir no SIGProj.

6.3. É de responsabilidade do docente, inserir o documento exigido no item 6.2, deste Edital.

6.3.1. Não serão aceitas propostas enviadas por qualquer outro meio, tampouco após os

prazos definidos no Cronograma deste Edital.

6.3.2. A Prograd não se responsabiliza por submissões não recebidas por motivos de ordem

técnica dos computadores, falhas e/ou congestionamento das linhas de comunicações, bem

como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

7. DOS REQUISITOS, OBRIGAÇõES E VEDAÇÓES A0 DOCENTE RESPONSÁVEL PELO MONITOR

7.1. Pertencer ao quadro permanente da UFMS como docente e estar em efetivo exercício

ministrando a disciplina.

7.2. Docente voluntário ou substituto lotado no quadro de cada unidade poderá requerer

monitor para a disciplina sob sua responsabilidade, desde que tutorado por um docente

efetivo do quadro, responsável por turma diversa da mesma disciplina ou disciplina

equivalente, ou, na ausência ou impossibilidade do tutor docente efetivo, pelo coordenador

do curso.

7.3. São obrigações do docente responsável pelo monitor:

a) elaborar juntamente com 0 monitor, antes da data prevista para início das atividades, o

Plano de Atividades de Monitoria — PAM, adequado ao grau de conhecimento e experiência

do monitor;

b) a carga horária de atividades de atendimento aos alunos deverão ser superiores às demais

atividades e serem informadas no PAM;

c) acompanhar o desenvolvimento das atividades do monitor e quando não for possível o en-

contro presencial, deverá ser feita à distância;

d) supervisionar as atividades do monitor na sala de aula, não permitindo que o monitor mi-

nistre aula sem sua presença;

e) promover atividades de formação, acompanhando o progresso acadêmico do monitor e

dos alunos monitorados, e a compatibilidade do monitor com as atividades de monitoria,

ajustando as atividades quando necessário;

f) promover, se for o caso, a rotatividade entre os monitores aprovados para disciplina, após

solicitação encaminhada à Direção da Unidade da Administração Setorial, quando se tratar de

mau desempenho ou infrequência;

g) encaminhar a folha de frequência, mensalmente, a Direção da Unidade da Administração

Setorial de lotação da disciplina, ou ao Setor designado pela Direção;

h) encaminhará Direção da Unidade da Administração Setorial de lotação da disciplina o Rela-

tório Final de Atividades de Monitoria, no prazo máximo de quinze dias após o término das

atividades, informando o período e as horas cumpridas;

i) emitir os certificados dos monitores no Sistema de Gerenciamento de Certificados da UFMS -

Sicert; e

j) preencher documentos, formulários, esclarecer dúvidas ou prestar informações referentes à

monitoria, quando solicitado pela Pró-Reitoria de Graduação ou pela Direção da Unidade da

Administração Setorial.
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8. DOS CRITÉRIOS A SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE

8.1. É facultada a cada Unidade da Administração Setorial de lotação da disciplina, observados

em todo caso a lisura necessária ao processo seletivo, utilizar em seu Edital o acréscimo de

critérios particulares a realidade local, sem ferir as orientações, os prazos definidos no presen-

te Edital e as normas para a monitoria de ensino de graduação, conforme a Resolução Coeg nº

342/2015.

8.2. Os critérios adotados deverão considerar a busca de redução dos índices de evasão e re-

tenção dos Cursos e reprovação das disciplinas ofertadas na Unidade.

9. DISPOSIÇOES FINAIS

9.1. Depois de finalizado todo o processo seletivo de disciplinas, a Pró-Reitoria de Graduação

lançará novo Edital para selecionar monitores de ensino de graduação, para as disciplinas

selecionadas.

9.2. A0 final de cada semestre, a Unidade de Administração Setorial, deverá encaminhar à

Prograd os impactos do Programa de Monitoria, considerando os índices mencionados no

item 8.2 deste Edital.

9.3. Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Resoluções ou Editais

complementares que vierem a ser publicados pela Prograd.

9.4. Situações não previstas no presente Edital serão resolvidas pelo Pró—Reitor de Graduação.

9.5. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos por correio eletrônico

enviado ao endereço diapprogradêufmsbr, ou pelos telefones 3345-7171 ou 3345-7920.

I

,. " \ K'",— a ,

< a/í/ám7x” \/L1.4 ,,“ A . "

RU ALBERTO CAETANO RREA FILHO,

Pró-Reitor de Graduação.
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ANEXO I

MODELO DE EDITAL DE SELEÇÃO DAS DISCIPLINAS DA UNIDADE.

EDITAL DE SELEÇÃO PROGRAD/UFMS Nº 118, DE 28 DE MARÇO DE 2019.

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Wainer &Ésº “magias,—'Émââãaw ??âfiàiilíêíiíª'? Maia;: Nº wa, DE m DE m DE 2019.

PROCESSO SELETIVO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

SELEÇÃO DE DISCIPLINAS

O (A) DIRETOR (A) DO (DA) mi 3fizzgzms’i5mitma!MmEeiznéa’giwwfiéz da FUNDAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, de

acordo com a Resolução Coeg nº 342, de 22 de junho de 2015; e considerando o Edital de Seleção Prograd

n° 118, 28 de março de 2019, torna público o Processo Seletivo do Programa de Monitoria de Ensino de

Graduação, ? «ue-«jim da; doing/alana; we vªlerão mimar—zw» para o semestre letivo de 2019/1.

1. Das vagas

1.1. Serão ofertadas vagas para o 1° semestre de 20 I 9, distribuídas na seguinte proporção: ”ªfã para a ca-
tegoria bolsista, e & ?ª; para a categoria voluntária.
1.2. Poderão requerer vagas para monitores, docentes cujas disciplinas estejam lotadas no (na) ”Maraial: de;

assegurª» ãfwazaw'ãMamma % %ng?ng com ofertada confirmada para o 1° semestre de 2019.

2. Dos critérios utilizados
2.1. íticwwwr ªê,—ºm çâºêrérim ;; www; ããíígâfêââlãêºs sm «citªção das disciplinas)

3. Da inscrição

3.1. Para inscrever sua disciplina no processo seletivo, o docente interessado deverá acessar o Sigproj no en—
dereço eletrônico éfmexáêg e; ima? e‘ : ;«izazx iªi & ; ã,? Hi Xl PM )( 4%»? ªll,? \” E %% l

4. Do cronograma
 

 

 

 

Etapa Data

Período de inscrição da (s) disciplina (5) pelo docente via Sigproj De 2 a 3 de abril de 2019

Período de análise pela Comissão do Processo Seletivo De 4 a 5 de abril de 2019

Previsão de divulgação do Resultado Preliminar na Unidade 08 de abril de 2019
 

Periodo de interposição de recurso contra o resultado preliminar, envia-

do à Comissão do Processo Seletivo na Unidade 09 de abnl de 2019
   Previsão de divulgação do Resultado Final 10 de abril de 2019  
 

5. Informações Gerais

5.1. Cabe ao docente interessado, o acompanhamento de todas as informações relativas ao processo de sele-

ção de disciplinas de monitoria para o semestre 20 1 9/1.
5.2. Não será permitida ao docente interessado a opção pela categoria do monitor.
5.3. A inscrição no processo seletivo pressupõe concordância com o disposto neste Edital, no Edital de Sele-

ção Prograd nº 118/2019 e na Resolução Coeg nº 342/20] 5.

&, Í'x “ª; ª, X “&; Íºn .ªs 7%, fa ª; ª. ,\ ?» “&

ÉÉÉE'L'ÉW' {a} An HIS   
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ANEXO II

REQUERIMENTO DE DISCIPLINA PARA MONITORIA.

EDITAL DE SELEÇÃO PROGRAD/UFMS Nº 118, DE 28 DE MARÇO DE 2019.

 

Unidade Setorial Acadêmica (Câmpus, Faculdade, Instituto ou Escola):

Edital de Seleção da Unidade:

Nome da Disciplina:

 

 

 

Curso vinculado à disciplina:

Professor responsável pela disciplina:
 

 

Semestre da disciplina:
 

Turmas que receberão monitor:

Proposta para desenvolvimento das atividades de monitoria, justificando a quantidade de

vagas solicitadas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progresso da disciplina (se houve monitoria em semestre anterior):
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

* ESTE REQUERIMENTO ESCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SEI.
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ANEXO III

MODELO DE EDITAL DE RESULTADO DE SELEÇÃO DAS DISCIPLINAS DA UNIDADE.

EDITAL DE SELEÇÃO PROGRAD/UFMS Nº 118, DE 28 DE MARÇO DE 2019.

 

EDITAL DE RESULTADO {Name {if} {ziaémgmgfiflaflwmfiamédfidfifEmma} N° xxx, DE xx DE xx

DE 2019.

PROCESSO SELETIVO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

SELEÇÃO DE DISCIPLINAS

O (A) DIRETOR (A) DO (DA)...€Çámem;ímã%wmilfamâáàâefâsmia da FUNDAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições Iegais, de

acordo com a Resolução Coeg nº 342, de 22 de junho de 2015; o Edital de Seleção Prograd nº

118, de 28 de março de 2019: e à:: gifziéfii ªxiomª? da (1572'smmgflmt‘stumfimuififizfidaffiigmm} nº

me, torna público o Resultado do Processo Seletivo de Seleção das Disciplinas do Programa

de Monitoria de Ensino de Graduação, que obterão monitores para o primeiro semestre

letivo de 2019.
 

CATEGORIA

BOLSISTA VOLUNTÁRIA
 

UNIDADE CURSO DOCENTE DISCIPLINA
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ANEXO IV

MODELO DE EDITAL DE RESULTADO DE SELEÇÃO DAS DISCIPLINAS DA UNIDADE.

EDITAL DE SELEÇÃO PROGRAD/UFMS Nº 118, DE 28 DE MARÇO DE 2019.

 

EDITAL DE RESULTADO iframe do aâmpagsíâmtêmmiãªawâáaâeíªsmââ? Nº xxx, DE xx DE xx

DE 2019.

PROCESSO SELETIVO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

SELEÇÃO DE DISCIPLINAS

O (A) DIRETOR (A) DO (DA)...ãàmªos;%asâ%tutoiâªawââadefãâmêa da FUNDAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, de

acordo com a Resolução Coeg nº 342, de 22 de junho de 2015; o Edital de Seleção Prograd nº

118, 28 de março de 2019; e (; âízrêªªglâ Mama;: ªo ssémmxgiimzimwfiamiéadfzifigm5a} n‘-’ xxx,,

torna público o resultado da análise de recursos do processo seletivo de Seleção das

Disciplinas do Programa de Monitoria de Ensino de Graduação, que obterão monitores para o

primeiro semestre letivo de 2019.

Resultado (deferido
ou indeferido) Motivo (indeferimento)Candidato
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