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Edital de Prorrogação nº 01/2021/CA-ICET  

Programa de Monitoria de Graduação 2020/1, Ano Civil 2021 

 

A Coordenação Acadêmica do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, com base na Portaria nº 

1.606/2016, de 08/06/2016, no uso de suas competências, torna públicas as normas para o processo de 

recebimento das inscrições e de seleção (Prorrogação) para o Programa de Monitoria de Graduação 

2020/1, Ano Civil 2021, que deverá ocorrer na seguinte ordem: 

 

1. DAS INSCRIÇÕES: 

1.1. As inscrições terão início no dia 20/03/2021 e encerramento às 18h (horário local) do dia 23/03/2021,  

através do preenchimento do Formulário de Inscrição disponível no endereço http://bit.ly/3lxfryY. 

1.2. Para se inscrever o(a) candidato(a) deverá anexar documentos que comprovem: 

a) Ter cursado com aproveitamento, na UFAM, o mínimo de 2 (dois) períodos letivos; 

b) Estar matriculado(a) em curso de Graduação oferecido pela UFAM; 

c) Ter cursado no período 2019/2, o mínimo de 3 (três) disciplinas, exceto finalistas; 

d) Ter disponibilidade de tempo de 12 (doze) horas semanais para exercer a monitoria; 

e) Ter CR (coeficiente de rendimento) igual ou superior a 5,0 (cinco); 

f) Ter cursado a disciplina para a qual está se candidatando (ou cursado disciplina equivalente); 

g) Ter obtido média igual ou superior a 7,0 (sete) na disciplina para a qual é candidato(a) ou, caso não 

tenha cursado a disciplina, na disciplina equivalente; 

h) No caso de alunos que solicitarem bolsas de monitoria, estes não podem ser assalariados ou 

beneficiários de outras modalidades de bolsas na UFAM e de outras agências de fomento, sejam elas 

públicas ou privadas; 

i) Preencher e assinar o Cadastro Individual de Monitor disponível no site do ICET 

(https://icet.ufam.edu.br/edital-de-prorrogacao-do-programa-de-monitoria-de-graduacao-2020-1/). Os 

dados bancários somente deverão ser preenchidos se o(a) candidato(a) tiver interesse em 

concorrer à bolsa. Caso esses dados não estejam preenchidos será entendido pelo avaliador que se 

trata de monitor voluntário. 

 

OBS:  

1. A declaração de que não é assalariado ou beneficiário de bolsa na UFAM, assim como a 

declaração de disponibilidade de 12h semanais estão inclusos no Cadastro Individual de 

Monitor (item obrigatório). Depois de preenchido e assinado converta em PDF. 

2. Anexar o Histórico Escolar durante o preenchimento do Formulário de Inscrição (item 

obrigatório). 

2. DAS DISCIPLINAS 

2.1. Cada candidato(a) poderá concorrer à monitoria de apenas 1 (uma) disciplina da relação de disciplinas 

selecionáveis; 

2.2. A lista completa das disciplinas está disponível no Anexo 1 deste edital; 

2.3. Cada disciplina selecionável no anexo 1 corresponde apenas a 1 (uma) vaga; 

2.4. O candidato que se inscrever em mais de uma disciplina terá considerada a primeira inscrição, sendo 

cancelada(s) a(s) posterior(es). 

http://bit.ly/3lxfryY
https://icet.ufam.edu.br/edital-de-prorrogacao-do-programa-de-monitoria-de-graduacao-2020-1/
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3. DURAÇÃO DO PROGRAMA/PAGAMENTO DE BOLSAS  

3.1. O programa de Monitoria 2020/1 terá a duração de um semestre letivo. O pagamento das bolsas de 

monitoria (para os alunos que escolherem a opção de receber bolsas) ocorrerá apenas nos meses 

coincidentes com os períodos de aula, conforme calendário acadêmico da Graduação. 

3.2. O valor da bolsa de monitoria é de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais; 

3.3. A quantidade de bolsas a serem ofertadas é limitada à distribuição definida pela PROEG. Para este 

edital estão previstas 27 bolsas para o semestre de 2020/1 (Anexo 1), podendo haver aumento ou redução 

na quantidade de bolsas, o que obedecerá a ordem de prioridade da coordenação do curso. 

OBS: Para este Edital de prorrogação está previsto somente 1 bolsa. 

3.4. O provimento destas bolsas estará condicionado à disponibilidade orçamentária. 
 

 

4. CRITÉRIO DE ESCOLHA DOS MONITORES / BOLSISTAS 

4.1. Os alunos inscritos para uma mesma disciplina serão classificados de forma decrescente pelo resultado 

da soma do Coeficiente de Rendimento (CR) com a nota obtida na disciplina da monitoria (ou equivalente). 

4.2. Em casos especiais, quando houver mais de um(a) candidato(a) selecionável para uma mesma 

disciplina, estes poderão ser alocados na mesma disciplina (ou equivalente) de outros professores 

orientadores, com a anuência do(a) candidato(a) e do(a) coordenador(a) de curso. 

4.3. A avaliação para a escolha será feita: 

• pelo professor da disciplina prevista no Anexo 1 deste edital; ou 

• por comissão instituída para este fim. 

4.4. Critérios de desempate: 

• Maior nota na disciplina em que atuará como monitor. 

• Maior idade. 

 

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1. Os resultados serão divulgados até dia 24/03/2021, no site do ICET. 

5.2. O(A) candidato(a) terá até o dia 26/03/2021 para recorrer do resultado, o que deverá ser feito enviando 

um e-mail para caicet@ufam.edu.br. 

 

6. EFETIVAÇÃO DA MONITORIA 

6.1. Os alunos selecionados deverão entrar em contato com os professores orientadores até o início da 

Monitoria. 

6.2. O professor orientador será o professor responsável pela disciplina constante no Anexo 1 deste edital 

no semestre 2020/1. 

6.3. A data prevista para início da Monitoria é o primeiro dia letivo do semestre 2020/1. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação Acadêmica do ICET/UFAM. 

 

Itacoatiara-AM, 20 de março de 2021. 

 

Coordenação Acadêmica ICET/UFAM 

  

mailto:caicet@ufam.edu.br
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Anexo 1: Relação de disciplinas selecionáveis para o  

Programa de Monitoria 2020/1, Ano Civil 2021, ICET/UFAM 

 

VAGAS DISCIPLINA ORIENTADOR CURSO MODALIDADE 

 

01 
ITS029 - Redes de 

Computadores 

Professor da 

Disciplina 

Sistemas de 

Informação 
Voluntário 

 

01 ITE064 - Custos Industriais 
Professor da 

Disciplina 

Engenharia de 

Produção 
Bolsa 

01 

ITE067 - Programação, 

Planejamento e Controle da 

Produção 

Professor da 

Disciplina 

Engenharia de 

Produção 
Voluntário 

01 
ITE063 - Introdução à 

Programação II 

Professor da 

Disciplina 

Engenharia de 

Produção 
Voluntário 

01 ITA133 - Álgebra Linear 
Professor da 

Disciplina 

Engenharia de 

Produção 
Voluntário 

01 
ITE021 - Metrologia e 

Normatização 

Professor da 

Disciplina 

Engenharia de 

Produção 
Voluntário 

 

01 
ITA131 - Fundamentos de  

Física II 

Professor da 

Disciplina 

Lic. em Ciências: 

Matemática e Física 
Voluntário 

01 ITM115 - Cálculo II 
Professor da 

Disciplina 

Lic. em Ciências: 

Matemática e Física 
Voluntário 

01 ITM802 - Prática Curricular II 
Professor da 

Disciplina 

Lic. em Ciências: 

Matemática e Física 
Voluntário 

 

01 
ITQ012 - Química Analítica 

Clássica 

Professor da 

Disciplina 
Química Industrial Voluntário 

 

01 
ITI220 - Introdução à 

Programação II 

Professor da 

Disciplina 

Engenharia de 

Software 
Voluntário 

01 ITI025 - Fábrica de Software I  
Professor da 

Disciplina 

Engenharia de 

Software 
Voluntário 

01 ITI045 - Fábrica de Software III 
Professor da 

Disciplina 

Engenharia de 

Software 
Voluntário 

 

01 
ITT044 - Materiais de 

Construção 

Professor da 

Disciplina 
Engenharia Sanitária Voluntário 

01 ITT059 - Estruturas Hidráulicas 
Professor da 

Disciplina 
Engenharia Sanitária Voluntário 

 


