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ADITAMENTO AO EDITAL DE MONITORIA DO DEPARTAMENTO DE 

ESTATÍSTICA PARA O PERÍODO ESPECIAL 2020.3 

 

O Departamento de Estatística do Centro de Ciências da Natureza da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI) torna público aos alunos regularmente matriculados no período 

especial 2020.3 e interessados em participar do Programa de Monitoria da UFPI, o quadro de 

vagas remuneradas e não remuneradas para o período, em consonância com a Resolução Nº 

76/15-CEPEX de 09/06/2015, na Resolução Nº 052/2020 de 31/07/2020 e no Edital Nº 

01/2020-PREG/UFPI de 31/07/2020, Emergencial (Pandemia Coronavírus – COVID-19), 

sobre distribuição das vagas e as normas para o processo seletivo e o acompanhamento de 

Monitores Remunerados e Não Remunerados. 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

Para o período letivo 2020.3, a Coordenação de Estatística oferecerá, incluindo as 

monitorias para uso das tecnologias, 7 (sete) vagas para Monitoria Remunerada e 7 (sete) 

vagas para Monitoria Não Remunerada. Segue abaixo o quadro com distribuição das vagas 

por disciplina e de apoio ao uso das tecnologias: 

 

Tabela 1. Distribuição das vagas remuneradas e não remuneradas para as disciplinas da 

coordenação de Estatística no periodo 2020.3: 

Disciplina 
Código da 

turma 

Vagas 

remuneradas 

Vagas não 

remuneradas 

Horário da 

turma 

Análise Multivariada II CGB0057 1 1 35T3456 

Inferência II CGB0055 2 1 35N1234 

Introdução a análise de dados 

categóricos 
CGB0058 1 1 24N1234 

Séries Temporais CGB0059 1 1 246T3456 

Tópicos Especiais em 

Estatística 
DIE0119 1 1 24M56 
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Probabilidade e Estatística CGB0022 0 1 234567N34 

Apoio ao uso das tecnologias - 1 1 - 

Total   7 7  - 

 

A inscrição e processo seletivo serão realizados pela Coordenação/Comissão da 

Coordenação de Estatística.  

Para monitoria em disciplinas junto ao professor, a seleção será através do Histórico 

Escolar, observando a seguinte ordem, de forma excludente: 

i. Maior nota do somatório da melhor nota obtida pelo aluno na disciplina 

objeto da monitoria e coeficiente de rendimento escolar; 

ii. A disponibilidade de tempo para cumprir a carga horária do Programa;  

iii. Possuir conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias 

digitais de comunicação e informação. 

Para monitoria de apoio aos discentes no uso das tecnologia, o monitor será 

selecionado pela observação dos seguintes critérios: 

i. A disponibilidade de tempo para cumprir a carga horária do Programa; 

ii. Possuir conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias 

digitais de comunicação e informação; 

iii. Participar de uma entrevista, cuja classificação ocorrerá de acordo com a nota 

obtida na mesma que será realizada pela comissão de seleção no formato on-

line. 

 

 

LEIA-SE: 

 

Para o período letivo 2020.3, a Coordenação de Estatística oferecerá, incluindo as 

monitorias para uso das tecnologias, 7 (sete) vagas para Monitoria Remunerada e 7(sete) 

vagas para Monitoria Não Remunerada. Segue abaixo o quadro com distribuição das vagas 

por disciplina e de apoio ao uso das tecnologias: 

 

Tabela 1. Distribuição das vagas remuneradas e não remuneradas para as disciplinas da 

coordenação de Estatística no periodo 2020.3: 

Disciplina 
Código da 

turma 

Vagas 

remuneradas 

Vagas não 

remuneradas 

Horário da 

turma 

Análise Multivariada II CGB0057 2 1 35T3456 

Inferência II CGB0055 2 1 35N1234 

Introdução a análise de dados 

categóricos 
CGB0058 0 1 24N1234 

Séries Temporais CGB0059 1 1 246T3456 

Tópicos Especiais em 

Estatística 
DIE0119 1 1 24M56 

Probabilidade e Estatística CGB0022 0 1 234567N34 



Apoio ao uso das tecnologias - 1 1 - 

Total   7 7  - 

 

A inscrição e processo seletivo serão realizados pela Coordenação/Comissão da 

Coordenação de Estatística.  

            Para monitoria de disciplina, o monitor será selecionado pelo 

Departamento/Coordenação de Curso ou Comissão de seleção, através do Histórico Escolar 

do aluno, observando a seguinte ordem:  

i.  Somatório da nota obtida pelo aluno na disciplina objeto da monitoria mais 

o       Índice de Rendimento Acadêmico -IRA;  

ii.  A disponibilidade de tempo para cumprir a carga horária do Programa;  

iii.  Possuir conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais 

de comunicação e informação;. 

Para monitoria de apoio aos discentes no uso das tecnologia, o monitor será 

selecionado pela observação dos seguintes critérios: 

 

i. A disponibilidade de tempo para cumprir a carga horária do Programa;. 

ii. Possuir conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias 

digitais de comunicação e informação; 

iii. Participar de uma entrevista, cuja classificação ocorrerá de acordo com a nota 

obtida na mesma que será realizada pela comissão de seleção no formato on-

line. 

 

 

 

Teresina (PI), 12 de agosto de 2020. 

 
Filipe Ribeiro Formiga Teixeira 

Coordenador e Chefe da 

Coordenação de Estatística 


