EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA UAMat – 2021.2
A Unidade Acadêmica de Matemática (UAMat) do CCT/UFCG fará seleção de monitores para
disciplinas ministradas por esta Unidade Acadêmica. A UAMat está disponibilizando 10 vagas para
monitores bolsistas e 11 vagas para monitores voluntários.
O processo seletivo será regido pelo EDITAL CCT Nº 03/2022.
1. DO CALENDÁRIO
O Processo Seletivo de monitores (bolsistas e voluntários) seguirá o seguinte calendário:
Período

18/04/2022 a 25/04/2022

Local

Via SIMON (clique aqui para inscrição)

Inscrição

Homologação
das inscrições
Divulgação
Seleção
dos
resultados
Prazo
para
recursos:
Assinatura do contrato
Vigência da
bolsa
Outras
informações

26/04/2022

29/04/2022
29/04/2022 a 02/05/2022
Até 05/05/2022

Período de 2021.2
As informações sobre homologação das inscrições e resultado serão
divulgadas na página da UFCG (https://portal.ufcg.edu.br/), no site da
UAMat (http://mat.ufcg.edu.br/) e no Instagram da Monitoria da UAMat
(https://www.instagram.com/monitoria.uamat.ufcg/)

2. DA INSCRIÇÃO
O candidato ao Processo Seletivo do Programa deve atender aos seguintes requisitos:



Ser aluno regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFCG;
Estar com o cadastro atualizado no Sistema de Controle Acadêmico;










Ter disponibilidade de 12 horas semanais; OBS: O sábado é dia letivo e o expediente é até às 12h.
Ter Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) de no mínimo 6,0 (seis vírgula zero);
Haver integralizado na UFCG, até a data da seleção, o componente curricular objeto da seleção ou
outros cujo conteúdo programático seja declarado equivalente pela Unidade Acadêmica;
Ter obtido, no mínimo, média 7,0 (sete vírgula zero) no componente curricular objeto da seleção ou
equivalente a essa, com registro no Histórico Acadêmico da UFCG;
Não possuir vínculo com outro programa acadêmico tais como: PIBIC, PIVIC, extensão, iniciação
tecnológica, iniciação à docência, estágio ou projeto financiado pela UFCG;
Não ter participado do programa de monitoria por 4 períodos letivos, intercalados ou não, a contar do
período 2010.1;
Não estar realizando atividades curriculares, inclusive estágio, com somatório de carga horária
semanal superior a 28 horas
Ter a inscrição homologada;

As inscrições serão feitas em disciplinas por meio do Sistema de Inscrição dos Monitores (SIMON)
(http://pre.ufcg.edu.br/simon/insc/login).
A inscrição deverá ser realizada em apenas um Componente Curricular.
3. DA SELEÇÃO




O processo seletivo de monitores será regido por mérito acadêmico, isto é, será verificado por
avaliação ponderada da nota no conteúdo curricular objeto da seleção e do Coeficiente de Rendimento
Acadêmico (CRA);
A classificação dos candidatos, até o limite do número de vagas, será realizada de acordo com a ordem
decrescente, considerando-se duas casas decimais na média ponderada calculada pela seguinte
fórmula:
M= (7xN1+3xCRA)/10,

sendo M - média ponderada, N1 - nota na disciplina e CRA – Coeficiente de Rendimento Acadêmico;
 Será eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete vírgula zero) na
prova escrita ou que tenha fornecido informação inverídica.
 O monitor é responsável pela veracidade dos dados informados e por manter os seus dados cadastrais
atualizados no SCAO da UFCG.

4. DAS BOLSAS




O(A) monitor(a) classificado(a) como bolsista, dependendo da disponibilidade orçamentária da
UFCG, receberá uma bolsa semestral (100 dias letivos) de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais),
distribuídos em parcelas iguais de R$ 300,00 (Trezentos reais). Cada parcela da bolsa corresponderá a
vinte e cinco dias letivos de desempenho das atividades de monitoria;
As bolsas do Programa de Monitoria podem ser percebidas cumulativamente com Auxílios de
Demanda Social (Auxílio transporte, Auxílio Moradia, Auxílio Refeição, Auxílio Permanência, etc);

5. DAS VAGAS OFERECIDAS
A Unidade Acadêmica de Matemática irá fazer seleção de monitores para as disciplinas descritas na
tabela abaixo.
CÓDIGO

DISCIPLINAS

Monitores Monitores
Bolsistas Voluntários
3
4

1109049

Álgebra Linear I

1109035

Álgebra Vetorial e Geometria Analítica

1

1

1109126

Cálculo Diferencial e Integral I

2

2

1109131

Cálculo Diferencial e Integral II

2

4

1109128

Cálculo Diferencial e Integral III

1

0

1109108

Variáveis Complexas

1

0

10

11

Total:

Campina Grande, 18 de abril de 2022.

Prof. Dr. Diogo de Santana Germano
Coordenador de Monitoria da UAMat

