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Edital No 001/2020 

----------------------------------------------------------------------------------- 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA MONITORIA SEMESTRE 2020.1 

  

A Comissão de Monitoria do Curso de Letras Libras – CLL, constituída por meio 

da Ata da Reunião Ordinária da Comissão da Monitoria realizada no dia 29/05/2019, 

torna públicas as normas para o processo de recebimento das inscrições e de seleção 

para o Programa de Monitoria de Graduação 2020.1, referente às disciplinas 

oferecidas pelo Curso de Licenciatura em Letras Libras – CLLL, e também as 

disciplinas de Libras A/B demandadas por outros cursos no âmbito da UFAM, conforme 

documento em anexo.  

  

1. CONDIÇÕES PARA CONCORRER A UMA DAS VAGAS  

Para concorrer a uma das vagas, o(a) acadêmico(a) deve preencher os 

seguintes requisitos:  

✓ Ter cursado, no mínimo, dois períodos letivos;  

✓ Estar cursando o mínimo de três disciplinas (exceção feita aos finalistas);  

✓ Ter cursado e obtido nota igual ou superior a 7.0 (sete) na disciplina objeto 

da seleção;  

✓ Ter coeficiente de rendimento igual ou superior a 5.0;  

✓ Não estar matriculado em disciplina no mesmo horário da disciplina objeto 

de monitoria.  

✓ Dispor de tempo para dedicar às atividades referentes à monitoria (12 horas 

semanais), sem prejuízo de suas obrigações acadêmicas;  

  

2. ATRIBUIÇÕES DO(A) MONITOR(A)  

✓ Constituir elo entre o professor e os alunos, visando o desenvolvimento da 

aprendizagem;  

✓ Auxiliar o professor em atividades de classe e na preparação de material 

didático para as aulas;  

✓ Auxiliar o professor na orientação de alunos, esclarecendo e tirando dúvidas em 

atividades de classe e extraclasse;  

✓ Participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento no conhecimento 

da disciplina, tais como: realizar revisão da base teórica da disciplina, 

pesquisar, elaborar resenhas e ter orientação com o professor da disciplina, 

dentre outras atividades que contribuam para seu conhecimento científico;  

✓ Frequentar as aulas da disciplina objeto de monitoria;  

✓ Auxiliar o professor a elaborar, aplicar e corrigir exercícios e testes;   

✓ Apresentar, no final das atividades de monitoria, uma regência ou artigo 

científico sobre um assunto da disciplina;  
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✓ Realizar duas horas semanais de atendimento aos alunos em horário diferente 

do da disciplina de monitoria. 

 

3. VANTAGENS  

✓ exercício da pré-docência universitária;  

✓ certificado;    

✓ aproveitamento de 60 h/a de Atividades Programadas ou como disciplina 

optativa;  

✓ Caso seja contemplado em sorteio, receberá uma bolsa no valor definido pela 

PROEG.  

✓ Caso o acadêmico não seja contemplado no sorteio, poderá optar por exercer a 

atividade de monitor não bolsista (voluntário).  

  

 4. INSCRIÇÃO   

a) Período de Inscrição  

Dia 23/01/2020 até 24/01/2020 das 09h às 14h – na coordenação do Curso de 

Licenciatura em Letras Libras - CLLL.  

  

b) Homologação das Inscrições  

24 de janeiro de 2020 (16 horas no quadro de avisos do Curso de Licenciatura em 

Letras Libras - CLLL).  

  

* Serão homologadas somente as inscrições que estiverem em consonância com as 

normas do Programa de Monitoria PROEG conforme resolução CEG/CONSEP 006/2013 

e com este edital.  

  
c) Procedimentos de Inscrição  

Para se inscrever, o candidato deverá dirigir-se à coordenação do CLLL, 

localizada no Bloco H, Setor Sul (Minicampus), bloco ao lado do RU do Setor Sul, no 

período de inscrição, portando os seguintes documentos:   

✓ Cópia do histórico escolar atualizado autenticado eletronicamente;  

✓ Cópia da confirmação de matrícula para 2019/2;  

✓ Declaração própria de disponibilidade de tempo para o exercício da monitoria 

na disciplina pretendida.  

* No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher o formulário de 

inscrição.  

  

5. SELEÇÃO   

A seleção dos candidatos inscritos cumprirá os requisitos da resolução 

CEG/CONSEP 006/2013 e deste edital e far-se-á da seguinte forma:  
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A. Análise do histórico escolar, de onde serão extraídas duas notas: o 

coeficiente de rendimento (que será a primeira nota) e a nota obtida na disciplina 

objeto da seleção (que será a segunda nota).   

Caso o professor da disciplina desejar ainda pode ser atribuída uma entrevista 

com o candidato a monitoria.  

  
B. Entrevista, realizada pelo professor orientador, que atribuirá uma nota 

de zero a dez. A entrevista acontecerá no dia 31 de janeiro de 2020. O horário e 

o local da entrevista indicado no anexo I deste Edital.  

  

C. Aprovação: a nota final do candidato será a média aritmética das notas 

citadas nos itens A e B, sendo aprovado o candidato que conseguir nota final igual ou 

superior a 5,0 (cinco).  

  

D. Classificação: Será classificado(a), em cada disciplina, o(a) candidato(a) 

que obtiver a maior média, estando apto para assumir a monitoria.  

  

E. Casos de empate: no caso de candidatos com notas finais iguais, terá 

preferência aquele que tiver cursado maior número de créditos; persistindo o empate, 

aquele que apresentar maior coeficiente de rendimento, seguido do que obteve maior 

nota na referida disciplina quando a cursou; persistindo o empate, o candidato com 

maior idade ficará com a vaga.  

  

F. Divulgação dos resultados: a Comissão Examinadora divulgará o 

resultado final no dia 03 de fevereiro de 2020, às 14h, afixando-o no quadro de 

avisos da secretaria do DLL.  

  

G. Sorteio de bolsas de monitoria: Caso seja disponibilizado bolsa pela 

PROEG os monitores concorrerão pelas bolsas disponibilizadas via sorteio.  

  

Obs: O sorteio acontecerá mediante a presença da comissão de 

monitoria e dois representantes do Curso de Licenciatura em Letras Libras.  

  

Para ser bolsista, o candidato não pode está recebendo qualquer outro tipo da 

bolsa fornecida pela UFAM e não pode ter nenhum vínculo empregatício.  

Obs: Os candidatos que não forem contemplados em sorteio atuarão como 

voluntários.  

  

H. Inicio das atividades de monitoria: A data prevista para início da 

Monitoria é o primeiro dia letivo do semestre 2020/1.  
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Manaus, 22 de janeiro de 2020.  

  

  

  

  

Prof. Leonardo Pessoa da Costa  

Presidente da Comissão de Monitoria do CLL  

  

 

  

  

Profa. Vanessa Nascimento dos Santos de Oliveira 

Membro da Comissão de Monitoria do CLL  

  

  

  

  

Prof. Janderclei da Silva Vale   

Membro da Comissão de Monitoria do CLL  
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ANEXO 1 QUADRO DE DISCIPLINAS COM VAGAS DISPONÍVEIS 

(01 vaga por disciplina e turma, conforme especificado)  

  

PROFESSOR  DISCIPLINA  VAGAS  

HORÁRIO VAI  
DEPDENDER DA  
SOLICITAÇÃO  
DOS CURSOS  

FORMA DE SELEÇÃO  

HAMILTON PEREIRA 

RODRIGUES 
IHP123 LINGUA 

BRASILEIRA DE LIBRAS 

1 
XXX  

HISTORICO E 

ENTREVISTA 
CRISTIANE ALVES ROSA IHP123 LINGUA 

BRASILEIRA DE LIBRAS 

1 
XXX  

HISTORICO E 

ENTREVISTA 

LEONARDO PESSOA DA 
COSTA 

IHP123 LINGUA 
BRASILEIRA DE LIBRAS 

1 
XXX  

HISTORICO E 

ENTREVISTA 

TATYANA S. M. PESSOA DA 
COSTA 

IHP123 LINGUA 

BRASILEIRA DE LIBRAS 

1 

XXX  
HISTORICO E 

ENTREVISTA 

JORLANA COSTA 
IHP123 LINGUA 

BRASILEIRA DE LIBRAS 

1 

XXX  
HISTORICO E 

ENTREVISTA 

JANDERCLEI DA SILVA 
VALE IHP123 LINGUA 

BRASILEIRA DE LIBRAS 

1 

XXX  
HISTORICO E 

ENTREVISTA 

  


