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PLANO DE MONITORIA  

 

EDITAL Nº 06/2018-CAC/PREG/UFPI, DE 12 DE NOVEMBRO DE 
2018 

 OBJETIVOS DA MONITORIA  

2.1. Proporcionar ao estudante de graduaça o da Universidade Federal do Piauí  
(UFPI) oportunidade de participar em Projeto de Monitoria que possibilite o 
aprofundamento em determinada a rea de conhecimento; 
2.2. Criar condiço es para que os alunos possam desenvolver experie ncia e 
desenvoltura no trabalho cientí fico independente, agindo como colaborador da 
produça o acade mica;  
2.3. Colaborar com os professores para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
atividades te cnico-dida ticas;  
2.4. Promover a cooperaça o acade mica entre discentes e docentes; 
2.5. Estimular o monitor a  pra tica docente e a  pesquisa; 
2.6. Melhorar o interca mbio de informaça o na relaça o professor-aluno mediante o 
trabalho do monitor. 

 ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

3.1 Auxiliar o professor-orientador na preparaça o e montagem das aulas pra ticas; 
3.2. Assessorar os estudantes em sala de aula na resoluça o de exercí cios e no 
laborato rio, na aula pra tica. 
3.3. Orientar alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem; 
3.4. Participar das reunio es convocadas pelo Chefe de Departamento;  
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3.2 DISCIPLINAS OFERTADAS PARA SELEÇA O DE MONITORES 2019.1.  

DENOMINAÇA O DISCIPLINA CO DIGO DA 
DISCIPLINA 

HORA RIO DAS 
AULAS 

DOCENTE  

Introdução a ciência política  CCP044 

              
24T56  

 
Olívia Perez 

Metodologia Quantitativa CCP034 2N1234 Vitor Sandes  

Teoria Política I CCP0001 24T56 Alexandre Bacelar 

Introdução a Ciência Política  CCP042 35N12 Cleber de Deus  

Teoria das Relações Internacionais 

e Política e Meio ambiente 

CCP0004 2N1234 Raimundo Junior  

Desenho de Pesquisa em Cie ncia 
Polí tica 

CCP0006 4N1234 Vitor Sandes  

Semina rio de cie ncia polí tica CCP 7M23 Barbara Johas 

 
 
 REQUISITOS PARA O ALUNO CANDIDATAR-SE À MONITORIA 

 
4.1. Para candidatar-se a s vagas de monitoria (remuneradas e na o remuneradas), 
os discentes devem requerer a candidatura e a submissa o do processo seletivo, 
bem como o atendimento a s exige ncias estabelecidas na Resoluça o Nº 76/15-
CEPEX de 9/06/2015, e no edital Nº 06/2018-CAC/PREG/UFPI, DE 12 DE 
NOVEMBRO DE 2018, quais sejam: 
 
a) Ser aluno da UFPI regularmente matriculado; 
b) Ter cursado na UFPI o mí nimo de dois perí odos letivos; 
c) Ter sido aprovado com a nota mí nima de 7 (sete) na disciplina objeto da 
monitoria, como fixa a Resoluça o Nº 043/95-CEPEX, que regulamenta a verificaça o 
do rendimento escolar; 
d) Ter sido aluno da disciplina objeto da monitoria em um tempo ma ximo de 03 
(tre s) semestres letivos; 
e) A disciplina objeto da monitoria deve estar relacionada ao curso que o aluno 
esta  matriculado na UFPI ou curso equivalente; 
f) Declarar, quando do ato da inscriça o no SIGAA, na o possuir qualquer outro tipo 
de bolsa da UFPI ou de outra Instituiça o Federal de Educaça o (IFES), ou ainda, de 
qualquer o rga o conveniado a esta IFES (condiça o exigida exclusivamente para 
alunos candidatos a  monitoria remunerada). 
4.2. Para participar do processo seletivo, os alunos candidatos devera o se inscrever 
no SIGAA, via portal do discente, no perí odo de 18 a 22/02/2019 



4.3. No ato da inscriça o o aluno deve fazer a opça o para monitoria remunerada ou 
na o remunerada. 
4.4. Especificamente para candidatar-se a  monitoria remunerada, no ato da 
inscriça o devem ser informados no cadastro de informaço es pessoais do discente 
no SIGAA tambe m os dados banca rios completos e corretos (banco, Nº da age ncia, 
Nº da conta corrente) de um dos 3 (tre s) bancos (Banco do Brasil, Caixa Econo mica  

Federal, Banco Santander do Brasil), não sendo permitidas conta poupança e 
contas de terceiros. 
4.5. Com base na Resoluça o Nº 76/15-CEPEX de 9/06/2015, o pro prio SIGAA 
processara  as inscriço es feitas no perí odo estabelecido no subitem 3.3.3. e 
elaborara  a lista de Classificados e Classifica veis observando sempre o nu mero de 
pontos obtidos, a exige ncia da disciplina objeto da monitoria e as vagas ofertadas 
por cada departamento de ensino e cada chefia de curso. 
4.6. 25/02/2019 , o SIGAA publicara  os resultados do processamento feito e do 
processo seletivo de 2019.1. 
 
Atividade a serem desenvolvidas pelo monitor: As atividades serão definidas a partir 

da interação com os professores das disciplinas e comas necessidades especificas de 

cada disciplina.   


