
 

 

 

EDITAL - SELEÇÃO DE MONITORES PARA O PERÍODO 2020-2021 

Estágio Supervisionado 

 

Período de inscrição: até 15 de julho de 2020 

Horário: 17h00 

Vagas: 01 vaga remunerada e 02 voluntárias  

UCs de Atuação:  ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DA LICENCIATURA EM 

HISTÓRIA. 

Título do Programa: Projeto de Monitoria para os Estágios Supervisionados da 

Licenciatura em História. Período 2020-2021 

Por entendermos que os Estágios Supervisionados de Licenciatura, representados pelas 

unidades curriculares obrigatórias Ensino de História: Estágio e Pesquisa, Ensino de 

História: Estágio e Metodologias e Ensino de História: Estágio e Práticas, sejam 

fundantes e estratégicos na formação dos licenciandos de História, nosso 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 sobre a atividade teórico-prática do estágio; comprometer os 

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

selecionados cumprirão um conjunto de atividades pré-estabelecidas para a 

concretização dos objetivos propostos, que serão desenvolvidas junto aos professores 

responsáveis e junto aos discentes, às quais dedicarão 12 (doze) horas semanais. 

Espera-se que os candidatos à monitoria tenham sido aprovados em todas as UCs nas 

quais se matricularam, que tenham tido bom desempenho e bons níveis de frequência. 

Da mesma forma, é fundamental que os candidatos já tenham cursado as três UCs de 

Estágio Supervisionado das Licenciaturas. É importante, também, que os monitores 

sejam divididos entre os alunos dos cursos vespertino e noturno. 

Critérios: 

• Desempenho acadêmico mediante comprovação pelo Histórico Escolar; 

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

• O candidato não pode possuir outras bolsas acadêmicas ou ter vínculo empregatício; 

• O candidato deve ter a disponibilidade de 12 horas semanais para a monitoria, sendo 

que a metade delas deve ser presencial. 

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

Coordenação do Curso de História 

 


