
EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORES – 2017/2018 
 PRACIH(Programa de Acompanhamento ao Ingressante de História) 

Departamento de História – EFLCH/Unifesp 
 

O PRACIH-Programa de Acompanhamento ao Ingressante de História, sob a 

coordenação da Profª Lucília S. Siqueira, torna pública a abertura de inscrições para 
selecionar 3(três) monitores, sendo: 

 
. um monitor bolsista  
. dois monitores voluntários 

 
Coordenação: Profª Lucília S. Siqueira (lsiqueira@unifesp.br)  
Público-alvo: alunos regularmente matriculados em História (preferencialmente a 
partir do 5º termo) 
Valor da bolsa: R$ 400,00 (somente para o monitor bolsista) 
Duração: de 14/agosto/2017 a junho/2018 (renovável no meio do período) 
Resumo do projeto: Coordenado pela professora Lucília S. Siqueira, o PRACIH – Programa de 
Acompanhamento ao Ingressante de História tem como função dirimir as dificuldades 
acadêmicas do estudante recém-chegado à Universidade. Em reuniões semanais com alunos 
do 1º ano do Curso de História, são realizadas práticas diretamente ligadas à rotina de estudos 
e de sala de aula: entendimento e acompanhamento dos programas das disciplinas, 
organização do material, organização do tempo de estudo, identificação das referências 
bibliográficas, pesquisas em meio eletrônico, leitura e escrita em linguagem acadêmica etc. 
Desta forma, intenciona-se evitar a evasão daqueles ingressantes que desistem por não 
conhecer os procedimentos básicos do estudo em nível superior e, acima de tudo, garantir que 
os estudantes que permanecem no Curso de História possam fazê-lo em melhores condições. 
A participação de monitores no PRACIH possibilitará a ampliação do atendimento aos 
ingressantes com dificuldades – ofertando outros encontros, individuais, ao longo da semana – 
e trará aos monitores uma compreensão mais ampla e mais refletida sobre a docência. 
Perfil desejado para os monitores: Para ser monitor neste Programa de Acompanhamento 
ao Ingressante de História é fundamental que o aluno seja estudioso, tenha se envolvido com 
empenho nas tarefas das UCs de Laboratório de Ensino e Pesquisa e das da área de Teoria da 
História e, ainda, que apresente disposição e espírito solidário para atuar junto às dificuldades 
dos alunos ingressantes. Além disso, é preciso que disponha de tempo para as reuniões de 
avaliações periódicas junto à Coordenação deste projeto, para elaborar o relatório final e 
também para participar do Congresso Acadêmico no ano de 2018. 

 
1) Cronograma: 
1. Divulgação deste Edital: a partir de junho/2017 
2. Período de inscrições: até 07/agosto/2017 (pelo email lsiqueira@unifesp.br) 
. no email da inscrição, propor horário da entrevista (a ser confirmado) 
3. Entrevista por SKYPE: 09/08/2017, quarta-feira, a partir das 14h (horário a ser 
agendado após confirmação da inscrição) 
4. Divulgação dos candidatos selecionados: 11/08/2017 
 
2) Procedimentos para inscrição: 
Até o dia 07/agosto, enviar para o e-mail lsiqueira@unifesp.br a seguinte 
documentação: 

mailto:lsiqueira@unifesp.br
mailto:lsiqueira@unifesp.br
mailto:lsiqueira@unifesp.br


2.1 - Histórico escolar em formato pdf (pode ser a versão eletrônica emitida pelo 
sistema acadêmico, sem assinatura). 

2.2 – Pequeno texto onde conste: 
. nome, número de matrícula, termo em que está matriculado, data de 
nascimento, endereço residencial, telefone, RG e CPF; 
. justificativa do interesse pela vaga; 
. horários de que dispõe para atuar na monitoria; 
. horários em que já exerce outras atividades regularmente: turno na Unifesp, 
trabalho, estágio etc. 
. dados curriculares que julgue apropriados para esta monitoria; 
. outros projetos em que esteve envolvido na Unifesp, com ou sem bolsa 
(extensão, iniciação científica, monitoria etc.) 

2.3  - Ao final do texto, informar se tem interesse pelas vagas de monitoria 
voluntária, sem bolsa 

 Atenção: Considere-se inscrito ao receber confirmação do envio de mensagem 
e o agendamento da entrevista. 

 
3) Critérios para a seleção dos monitores: 
1.estar regularmente matriculado no Curso de História; 
2.ser estudioso e ter mostrado bom desempenho nas tarefas das UCs de Laboratório 
de Ensino e Pesquisa e das da área de Teoria da História ; 
3.preferencialmente, ter cursado dois anos da graduação em História; 
4.apresentar disposição e espírito solidário para atuar junto às dificuldades dos alunos 
ingressantes; 
5.ter disponibilidade de horário para os encontros gerais semanais do PRACIH e para o 
atendimento de estudantes ao longo da semana, num total de 6 horas presenciais; 
6.ter disponibilidade de horário para trabalhar no preparo das atividades e exercícios a 
serem executados pelos colegas, num total de 6 horas;  
7.não ter nenhuma outra bolsa acadêmica (PIBIC, PIBIT, Extensão, PET etc.).  
8. o estudante classificado em primeiro lugar ficará com a monitoria com bolsa; os 
demais classificados ficarão com as vagas de monitoria voluntária, de acordo com o 
lugar que obtiverem na seleção. 
 
4) Requisitos obrigatórios:  
a) Estar matriculado regularmente no curso de História da EFLCH/UNIFESP a partir do 
5º termo (quanto mais semestres cursados, melhor a colocação do aluno nesta 
seleção); 
b) Disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para o desenvolvimento das atividades; 
c) Apresentar bom desempenho acadêmico, comprovado pelo histórico escolar;  
d) Mostrar, na entrevista, empenho e disposição para as atividades previstas nesta 
monitoria . 

 
                                                                                             Guarulhos, 12 de junho de 2017. 


