
EDITAL PARA A SELEÇÃO DE MONITORES  

Ucs Educação Bilíngue (Libras e Língua Portuguesa) e Educação Especial (2021.2/2022.1) 

 

Coordenação: Profa. Dra Erica Aparecida Garrutti de Lourenço 
Inscrições: egarrutti@yahoo.com.br  
Seleção: 04/10/2021 
Vagas: 1 remunerada e 3 voluntárias  

Resumo: as atividades de monitoria objetivam propiciar a iniciação à docência aos graduandos do 
Curso de Pedagogia e, concomitantemente, implementar práticas de apoio, elaboração de material 
didático e cooperação entre estudantes e professores no âmbito das Unidades Curriculares 
Educação Bilíngue: Libras e Língua Portuguesa e Educação Especial. 

Especificação do perfil: 

Para a participação no projeto, é esperado que os monitores tenham: 

• conhecimentos básicos em Libras; 

• bom desempenho acadêmico; 

• condições acadêmicas e disponibilidade para orientar grupos, apoiando nas atividades das 
UCs Educação Bilíngue: Libras e LP e Educação Especial; 

• preferencialmente cursado UCs no tema; 

• facilidade de comunicação e relacionamento; 

• condições de acesso regular à internet;  e 

• disponibilidade de horário, dentro da grade de unidades curriculares do semestre, para se 
dedicar às atividades de monitoria. 

Critérios do processo de seleção: 

Os monitores deverão estar regularmente matriculados no curso de Pedagogia apresentando bom 
desempenho acadêmico, ter cursado e sido aprovado(a) preferencialmente as UCs Educação 
Bilíngue: Libras e Língua Portuguesa e Educação Especial ou UCs com conteúdos similares, ter 
disponibilidade de 12h semanais para se dedicar às atividades de monitoria, não acumular bolsa 
acadêmica ou ter vínculo empregatício, bem como apresentar pró-atividade e dinamismo nas 
relações interpessoais e no trabalho em grupo e ter conhecimentos básicos em Libras. 

Para averiguar o atendimento dos critérios anteriormente mencionados no processo 
seletivo de monitoria, serão analisados: 

• o histórico escolar acadêmico; 

• uma carta de apresentação (de até 2 páginas), especificando as experiências anteriores 
nesse campo e os motivos do interesse pela monitoria; e 

• o desempenho em uma entrevista com a professora responsável. 

Forma de inscrição:  

Encaminhar para o e-mail egarrutti@yahoo.com.br o histórico escolar e a carta de intenções até 
27/09. 
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Dúvidas podem ser direcionadas ao mesmo e-mail.  

Cronograma:  

• Divulgação do Edital: 15/09/2021  

• Período de inscrições: de 15/09 a 27/09/2021  

• Entrevistas: 04/10 – ocorrerá por meio do google meet, nos períodos da tarde e noite 

• Divulgação dos candidatos selecionados: 05/10/2021  

• Início do trabalho dos monitores: 06/10/2021 
 

 


