
 

 

 

EDITAL - SELEÇÃO DE MONITORES PARA O PERÍODO 2020-2021 

Laboratórios de Ensino e Pesquisa em História 

 

Período de inscrição: até 15 de julho de 2020 

Horário: 17h00 

Vagas: 01 vaga remunerada e 02 voluntárias  

UCs de Atuação: LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM HISTÓRIA I, II e 

III 

Entendemos que os Laboratórios de Ensino e Pesquisa em História I, II e III, previstos 

na grade curricular como UCs de 150 horas cada uma, são estratégicos na formação dos 

graduandos de História, tanto no Bacharelado quanto na Licenciatura, visto que fazem 

parte da chamada Área Básica de Ingresso (ABI), sendo, portanto, obrigatórios para 

ambas as formações. O projeto de monitoria do curso de História volta-se 

primordialmente a tais UCs, com os objetivos mais amplos de: estimular o aprendizado 

da docência no que concerne às questões práticas, com a devida fundamentação teórica; 

estimular debates a partir e em torno de conceitos e temas que constituem o conteúdo 

programático das UCs; promover o trabalho crítico e reflexivo com documentos 

históricos; estimular a reflexão sobre práticas pedagógicas com documentos históricos; 

comprometer os alunos com a sua própria formação, qualificando ainda mais o curso. 

Os alunos selecionados cumprirão um conjunto de atividades para a concretização dos 

objetivos propostos, que serão desenvolvidas junto aos professores responsáveis pelas 

UC´s e junto aos discentes matriculados nos respectivos cursos. Os monitores 

selecionados dedicarão 12 (doze) horas semanais a essas atividades 

Espera-se, preferencialmente, que os candidatos à monitoria tenham sido aprovados em 

todos as UCs nas quais se matricularam, que tenham tido bom desempenho e bons 

níveis de presença. Da mesma forma, é fundamental que os candidatos já tenham 

cursado a UC que pleiteiam monitorar. É importante, também, que os monitores sejam 

divididos entre os alunos dos cursos vespertino e noturno. 

Critério adicional: 



 

• Desempenho acadêmico bom mediante comprovação pelo Histórico Escolar; 

• Desempenho específico bom na UC para a qual se candidatou à monitoria; 

• O candidato deve estar cursando pelo menos o terceiro semestre do curso de História e 

deve estar preparado para cumprir, ao menos, 24 créditos/ano. 

 

A seleção ocorrerá até 05/08/2020 

 

Os interessados deverão encaminhar para o email 

coordenacaohistoriaunifesp@gmail.com: histórico, número de telefone celular e carta 

de manifestação de interesse com sua justificativa 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Clifford A. Welch e Prof. Dr. Fabiano Fernandes 

Coordenação do Curso de História 


