Seleção da monitoria para as UC’s de Literatura Brasileira

1)   Coordenadores: Profs. Rodrigo Soares de Cerqueira e Pedro Marques Neto
2)   Inscrições: por email, de 19/07/2021 até 06/08/2021
3)   Documentos:
•   Histórico escolar
•   Carta de apresentação
▪   informar, na carta, de quais professores gostaria de ser monitor ou
monitora (até 3) — cf. professores no item 8).
4)   Enviar e-mail para: rodrigo.cerqueira@unifesp.br
5)   Entrevista: será feita por videoconferência, com data a definir.
6)   Especificações:
•   Auxiliar o docente em eventuais pesquisas bibliográficas em bibliotecas do
campus e de outras instituições nas quais o acervo de obras relacionadas
à disciplina e à sua área de atuação seja mais representativo,
organizando e disponibilizando material aos alunos; também deverá estar
de acordo em prestar apoio em eventos da área, quando for solicitado.
•   Transitar por várias épocas compreendidas pela historiografia e pela
crítica previstas nos conteúdos das disciplinas de Literatura Brasileira.
•   Participar do projeto Literatura Brasileira no XXI, parceria entre UNIFESP
e SP Leituras; disciplinas, oficinas e eventos realizados no Campus
Guarulhos, na Biblioteca Parque Villa-Lobos e/ou na Biblioteca São Paulo
geram criações literárias e críticas a serem revisadas, organizadas,
preparadas e publicadas no site geral ou nos Cadernos Acadêmicos:
https://lbxxi.org.br/

7)   Processo de seleção:
•   Avaliação da carta, apresentada no momento da inscrição, contendo:
▪   nome dos professores de quem gostaria de ser monitor;

•  
•  
•  
•  
•  

•  

▪   descrição das motivações e do interesse em participar da atividade
de monitoria;
Análise do histórico escolar;
Os monitores e monitoras selecionadas deverão estar regularmente
matriculadas no Curso de Letras;
Devem ter bom domínio das disciplinas da subárea em que vão atuar,
mantendo bom desempenho acadêmico;
Ter disponibilidade semanal de 12 horas para a atividade, podendo ser
até 6 horas presenciais;
Estar cientes de que é obrigatório o monitor participar do Congresso
Acadêmico na Unifesp, colaborando com a preparação e apresentação de
trabalho do grupo;
O monitor não poderá acumular mais de uma Bolsa Acadêmica (IC, PIBIC,
PIBITI, Extensão, outra Monitoria, seja remunerada ou voluntária, Jovens
Talentos e PET).

8)   Número de vagas:
Remuneradas
2

Professores(as)

Voluntárias
5

Amanda Cordeiro
André Barros
Francine Ricieri
Leandro Pasini
Mirhiane Abreu
Pedro Marques
Rodrigo Cerqueira

9)  Aprovação e vigência: a classificação de candidatos e candidatas poderá ser
usada como critério de decisão ou desempate na distribuição de bolsas e para
orientar a consulta dos professores e das professoras sobre a adequação do
candidato ou candidata ao perfil da disciplina, ficando o preenchimento da vaga
condicionado, em última análise, a essa avaliação. Os candidatos e candidatas
aprovados mas não selecionados, poderão ser convocados para vagas
eventualmente abertas ao longo do andamento do projeto. As monitorias terão
vigência para o segundo semestre de 2021, podendo ser renovadas para o primeiro
semestre de 2022, a depender do número de vagas abertas pelos professores das
subáreas.

