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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

EDITAL DE MONITORIA, 22 DE JUNHO DE 2022 

 

 

A coordenadora, Profa. Dra. Renata de Faria Barbosa, do projeto intitulado “Monitoria 

híbrida utilizando metodologias ativas no ensino de matemática”, vem por meio deste 

tornar púbico o processo de seleção de monitores, para alunos regularmente matriculados 

nos Cursos de graduação oferecidos pela Escola Paulista De Política, Economia e 

Negócios (EPPEN), campus Osasco, de acordo com a disposição de vagas e perfis 

descritos no quadro I. 

Quadro I. Relação de áreas e vagas disponíveis para monitoria e os requisitos 

necessários. 

Áreas 

Unidades Curriculares 

(UCs) 

 

Vagas 

 

Período  

 

Requisitos 

 

Cálculo I 

Estatística I 

 

 

 

 

 

 

uma (01) remunerada 

três (0)3 voluntárias 

 

 

 

 

 

2º semestre de 

2022 

 

Aprovação nas UCs   

atendidas, com nota 

igual ou superior a 7,0. 

Domínio das 

ferramentas do moodle.  

 

Matemática Básica 

Cálculo I 

Estatística I 

 

 

 

 

1º semestre de 

2023 

 

 

Aprovação nas UCs   

atendidas, com nota 

igual ou superior a 7,0. 

Domínio das 

ferramentas 

 

 

DAS INSCRIÇÕES: 

A ficha de inscrição (quadro II) deverá ser encaminhada para o e-mail: 

renata.barbosa28@unifesp.br, acompanhada da cópia do histórico escolar e do currículo 

lattes.  
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Quadro II. Ficha de Inscrição para monitoria. 

 

Nome do Aluno:____________________________________________ 

Curso: ___________________________________________________ 

Termo: _________________Turno: ___________________________ 

Disponibilidade: ___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Remunerada (   ) ou Voluntária (    ) 

  

 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

22/06/2022 – 10/08/2022 

 

DA AVALIAÇÃO: 

A avaliação engloba análise de currículo e do histórico escolar, didática e entrevista. 

 

12/08/2022 – data limite para envio da videoaula com duração máxima de 20 minutos de 

uma aula didática com o tema na área de matemática à escolha do candidato.  

 

15/08/2022 – Entrevista pessoal 

A entrevista será realizada através de videoconferência, divulgada previamente através 

do e-mail informado pelo candidato no ato da inscrição.  

Horários previstos para a entrevista 

14:00h às 16:00h 

 

 

O não comparecimento à videoconferência da entrevista, na data e no horário pré-

estabelecido implicará na desclassificação do candidato.  O não envio de algum item 

previsto para a avaliação implicará na desclassificação do candidato 

 



3 
 

 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

 

Os resultados preliminares serão divulgados no dia 18/08/2022. 

 

RECURSOS 

Há Previsão de Interposição de Recurso quanto ao resultado preliminar de seleção e 

classificação. 

O recurso deverá ser realizado encaminhando uma carta e/ou documentos comprobatórios 

para o e-mail: renata.barbosa28@unifesp.br  no período entre 19/08/2022 até 23/08/2022. 

 

RESULTADO FINAL 

O resultado final será divulgado no dia 29/08/2022 e as fichas encaminhadas para a 

ProGrad até o dia 12/09/2022. 

 

 

Profa. Dra. Renata de Faria Barbosa 

(Coordenadora do projeto de monitoria) 

Osasco, 21 de junho de 2022. 
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