
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  

CAMPUS ARAPIRACA -  UNIDADE EDUCACIONAL DE PENEDO 

EDITAL INTERNO PARA SELEÇÃO DE MONITORIA ONLINE nº 02/2021 

 
 

 A Unidade Educacional de Penedo, através da Coordenação de Monitoria da 

Unidade, torna público o edital interno para seleção de monitores online sem bolsa para o 

Período Letivo 2020.2, de acordo com o Edital Simplificado nº 11/2021 da Pró-Reitoria 

de Graduação da Universidade Federal de Alagoas, através da Coordenadoria de 

Desenvolvimento Pedagógico - CDP. O processo seletivo acontecerá no período definido 

no cronograma a seguir, de acordo com o estabelecido no ofício Nº58/2021da PROGRAD.  

 

Quadro 1 – CRONOGRAMA  

 

Inscrições online 22 a 24 de 

junho 

Coord. Monitoria de Curso 

Homologação das inscrições 25 e 26 de 

junho 

Homologação das inscrições 

Seleção online 28 a 30 de 

junho  

Coord. Monitoria de Curso 

Resultado online 01 de julho às 

19h 

Coord. de Monitoria da 

Unidade 

Entrega por e-mail da documentação  02 de julho Coord. Monitoria de Curso 

Início das atividades de monitoria 05 de julho Monitor 

Entrega da documentação à Prograd 09 de julho Coord. de Monitoria da 

Unidade 

 

 Os documentos a serem entregues de forma remota até o dia 02 de julho são: 

1. Termo de compromisso; 

2. Plano de atividades de monitoria; 

 

Professores e candidatos devem estar atentos às normas anexas a este edital, Normas 

Complementares ao Edital nº02/2021 da Unidade de Ensino Penedo – Anexo 1.  

 

As inscrições para o processo de seleção de monitores online sem bolsa deverão ser 

efetuadas exclusivamente na modalidade online, a partir de 0h00 (GMT-3) do dia 

22/06/2021 até às 23h59 (GMT-3) do dia 24/06/2021 (Ininterrupto). 

 

O formulário de inscrição, anexo 2, deve ser preenchido e enviando, junto com os 

demais documentos de inscrição para os links contidos no quadro a seguir. (Quadro 2). 

 

Quadro 2 –Links para inscrição do processo de monitoria 

 

Engenharia 

de Pesca 

Auceia 

Matos 

Dourado 

https://docs.google.com/forms/d/1HsoXw4CC9mDfU-

dDa6ADcBRlUYzvPhKjWmBZIrpc5L0/edit?ts=60ba7ce8 

Engenharia 

de 

Produção 

Adriana 

C. de O. 

Lopes 

https://docs.google.com/forms/d/19VJ0mWUCLdFwlsIPb-

e__aZsOku0qH8Hbf2JAlTz6kY/edit?ts=60ba7b61 



Lic. 

Ciências 

Biológicas 

Camila 

Porto 

https://docs.google.com/forms/d/1whg4jzoHEvl1HsiKZTo 

VoQ0k6L6bYfYUA1l9bYDkTvw/edit?ts=60ba758e 

 

Sistemas 

de 

Informação 

André 

M. C. de 

Araújo 

https://docs.google.com/forms/d/1r8l4-eMxURpb_BKPQk-

nadQnpZhc058rNUgiytuMFog/edit?ts=60ba7fb1 

Turismo Fabiana 

de O. 

Lima 

https://docs.google.com/forms/d/18Woe8DSPHl0XgIbpScFU0oC-
4WDOccwobYMxQQ9uArU/edit?usp=sharing 

 

As inscrições serão verificadas quando do seu recebimento pelo Coordenador de 

Monitoria do Curso no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua aceitação. 

Antes de realizar a inscrição é importante que o candidato reconheça se está realmente apto 

a assumir as funções de monitor, tanto no que concerne à disponibilidade de 12h semanais 

quanto em recursos digitais (Acesso à Internet e computador e/ou notebook e/ou 

smartphone) para dedicar à monitoria online.  

 

São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a monitor as informações e 

a documentação por ele fornecidas para sua inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou 

complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título após o encerramento das 

inscrições. 

 

Os documentos que devem ser anexados, no ato da inscrição online, são: 

 a) Histórico Analítico atualizado; 

 b) Comprovante de Matrícula atualizado;  

c) CPF;  

d) RG;  

e) Vídeo, entre 5 min. a 10 min. de duração, respondendo as seguintes perguntas 

e contemplando os seguintes itens, conforme o roteiro a seguir:  

 

1. Inicie o vídeo fazendo uma breve identificação e apresentação sua. 

2. Qual a importância da disciplina que está concorrendo para monitoria na 

formação do aluno? 

3. Fale sobre um tópico da disciplina contemplado na ementa da referida 

disciplina e escolhido pelo aluno candidato a monitoria. A ementa da 

disciplina consta no PPC de cada curso. 

4. Já foi monitor? Qual a importância da monitoria? 

5. Como será sua contribuição na disciplina? 

Os documentos dos itens a) a d) e o vídeo são de envio obrigatório. A ilegibilidade, 

formato diferente ao exigido neste edital e/ou ausência de alguns destes documentos 

cancelará automaticamente a inscrição. 

 

O vídeo deve ser enviado para o e-mail do coordenador de monitoria do curso, ver 

quadro 3, no ato da inscrição, ou seja, no preenchimento do formulário eletrônico, ver link 

contido no quadro 2. 

 

A disponibilidade de vagas (Anexo 2) está anexada às Normas Complementares, com 

indicação das disciplinas, professores e período de realização da seleção online. A banca 

https://docs.google.com/forms/d/1whg4jzoHEvl1HsiKZTo


de avaliação irá se reunir para avaliar os documentos e vídeo apresentados pelo 

candidato, não sendo exigida sua presença.  

 

Quadro 3 – Coordenadores de Monitoria por Curso 

 

Engenharia de Pesca Auceia Matos Dourado auceia.dourado@penedo.ufal.br 

Engenharia de Produção Adriana C. de O. Lopes adriana.lopes@penedo.ufal.br 

Lic. Ciências Biológicas Camila Porto camila.porto@penedo.ufal.br 

Sistemas de Informação André M. C. de Araújo andre.araujo@penedo.ufal.br 

Turismo Fabiana de O. Lima fabiana.lima@penedo.ufal.br 

 
O Resultado Geral da seleção será divulgado entre os Centros Acadêmicos dos cursos 

e redes sociais da Unidade Penedo e Cursos, conforme cronograma. 
 
Após a divulgação do resultado geral, os candidatos aprovados deverão enviar para o 

email do Coordenador de Monitoria do Curso, os seguintes documentos, exclusivamente 

em formato PDF: 

 

i) Plano de Atividades de Monitoria Online (Preenchimento obrigatório pelo 
Docente Orientador), e  

ii) Formulário de Admissão ao Programa de Monitoria Online. 
 
 

Esses documentos são obrigatórios para admissão no programa e deverão ser 
entregues, com dados legíveis, com assinatura do docente orientador e TODAS as 
informações solicitadas preenchidas, impreterivelmente, na data definida neste edital (ver 
cronograma).  

 
Os documentos dos itens i) e ii) estão disponíveis em: Seleção Monitoria On-line — 

Editais (ufal.br) 
O envio destes documentos sem as assinaturas do docente orientador da disciplina e 

monitor cancelará a admissão do monitor no programa. 
 
 

 

Penedo, 15 de junho de 2021 
 
 

 
Rosemeire Lima Secco 

Coordenação de Monitoria da Unidade Penedo 

SIAPE – 1644962 

 

https://editais.ufal.br/graduacao/selecao-monitoria-on-line
https://editais.ufal.br/graduacao/selecao-monitoria-on-line

