EDITAL 01/2017
Considerando a Lei 9.394/1996 que Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional;
Considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do Paraná –
IFPR;
A Coordenação do Curso de Licenciatura em Física do Campus Ivaiporã, torna público pelo
presente edital que estarão abertas, no período de 09 a 16 de março de 2017, as inscrições
para monitoria voluntária, conforme procedimentos a seguir:
1. DOS OBJETIVOS
Estruturar um programa institucional de monitoria voluntária no curso de licenciatura em
Física.
Promover a integração e o relacionamento colaborativo entre discentes no processo de
ensino e aprendizagem sob o acompanhamento dos docentes.
Oportunizar ao aluno atividades complementares, necessárias à integralização curricular do
curso.
Estimular o engajamento docente voluntário em atividades de reforço escolar.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 A realização da seleção para Monitoria Voluntária, regida por este edital, está a cargo do
colegiado do Curso de Licenciatura em Física, cabendo a ele a responsabilidade de
planejar, coordenar, executar e divulgar o resultado do concurso/seleção de monitoria.
As atividades desenvolvidas pelos monitores(as) serão orientadas pelo professor(a)
responsável, sob a supervisão da Coordenação do Curso.
3. DAS VAGAS
COMPONENTE
CURRICULAR

PROFESSOR

VAGAS

Sociedade, cultura e
educação

Ayala Araújo

01

Vetores e Geometria
Analítica

Thiago Guimarães

01

2. DOS REQUISITOS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1 Para concorrer a uma das vagas do Programa Monitoria, o estudante deverá atender

aos seguintes requisitos:
I. Possuir matrícula regular e frequência efetiva e presencial no curso superior de
Licenciatura em Física,
II. Ter horário disponível para as atividades do Programa;
III. Ter sido aprovado no componente curricular que pleiteia a vaga; e
IV. Atender aos prazos estipulados.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições para a seleção de monitor(es) serão gratuitas.
3.2 As inscrições para o Programa de monitoria serão realizadas nos dias 12 de Setembro
de 2017 a 15 de setembro de 2017, através do preenchimento do formulário disponível na
secretaria acadêmica, identificando a ordem de interesse nas vagas ofertadas.
3.3 Os interessados deverão apresentar, no ato da inscrição, uma declaração de matrícula
acompanhada de uma cópia do histórico escolar parcial do curso de licenciatura.
3.4 Cada aluno poderá optar por até dois componentes curriculares no ato da inscrição.
SELEÇÃO E RESULTADO
4.1 O processo de seleção será feito por meio de entrevista realizada por comissão formada
pelo docente responsável pelo componente, coordenador de curso e um docente
convidado.
4.2 A seleção acontecerá no dia 19 de Setembro de 2017, entre as 17:00 e 19:00h, na sala
de atendimento aos alunos, bloco 01, IFPR campus Ivaiporã.
4.3 Os candidatos serão entrevistados por ordem de chegada, sendo que cada candidato
será chamado duas vezes. Caso o mesmo não se apresente em nenhuma das chamadas,
estará automaticamente desclassificado. Os critérios de avaliação na entrevista serão:
- Conhecimento dos conteúdos específicos do componente curricular de interesse.
- Desempenho apresentado no componente curricular pleiteado.
- Disponibilidade de horários para realizar as atividades propostas.
- Coerência e clareza nas respostas.
- Capacidade de planejamento e organização.
4.4 A divulgação da relação dos candidatos selecionados será realizada por meio de edital
no campus, bem como por redes sociais e página oficial do IFPR – Campus Ivaiporã. A
divulgação se dará por ordem de classificação, respeitando a opção dos candidatos no
momento da inscrição, no dia 19 de Setembro de 2017.
4.5 É vedado ao aluno selecionado o acúmulo de monitorias.
5. DAS ATRIBUIÇÕES
- Participar da elaboração do plano de trabalho da monitoria com o professor responsável
pelo componente curricular;
- Interagir com professor e estudantes visando ao desenvolvimento da aprendizagem;
- Dedicar no mínimo uma hora semanal para atendimento dos alunos matriculados no
componente curricular.
- A carga horária exposta no item anterior pode ser concentrada em atividades aplicadas
quinzenalmente ou mensalmente aos sábados.
- Divulgar amplamente e de diferentes formas os horários e locais de atendimento da
monitoria.
- Auxiliar e/ou acompanhar o professor orientador em atividades de revisão e/ou
recuperação paralela.
6. DOS DIREITOS E DEVERES
O monitor voluntário deverá apresentar rendimento satisfatório ao longo do período de

vigência da monitoria;
O monitor voluntário não poderá extrapolar 25% de faltas não justificadas durante o período
de vigência da monitoria;
Cabe ao professor orientador indicar leituras e acompanhar o desempenho do monitor ao
longo da vigência da monitoria.
O monitor voluntário que tiver cumprido, ao menos 75% da carga horária prevista, e tiver a
anuência pelo professor orientador ao final do semestre, fará jus ao Certificado de
Monitoria, a ser expedido pela coordenação de curso.
O certificado apresentará uma carga horária total de 20 horas (2 créditos).
O professor orientador ou o monitor podem solicitar o desligamento do programa em
qualquer período ao coordenador de curso.
O monitor terá direito ao certificado parcial de 10 horas, caso tenha cumprido no mínimo
50% da carga horária proposta.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
O professor orientador poderá realizar o desligamento do monitor a qualquer momento,
caso o mesmo deixe de cumprir o disposto neste edital, ou seu desempenho seja
considerado insatisfatório.
Casos omissos e situações não previstas no Edital serão tratados pelo colegiado de curso.

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO MONITORIA VOLUNTÁRIA
LICENCIATURA EM FÍSICA – PERÍODO: 01/2017

ORGÃO RESPONSÁVEL: Colegiado de Curso – Licenciatura em Física
COORDENADOR (A): Adriano José Ortiz

Nº

MATRÍCULA

NOME

DATA:____/____/______

COMPONENTE
CURRICULAR

TELEFONE: (43)31269401

DOCENTE

_______________________________________________
Coordenador de Curso

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA
PERÍODO: _____/_______.
PROFESSOR (A) RESPONSÁVEL:

COORDENADOR (A):

1 - IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
MATRÍCULA:
NOME DO MONITOR (A):

RG:

ORGÃO EMISSOR:

ENDEREÇO:

CPF:

TELEFONE:

CEL:

2 - DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR
COMPONENTE CURRICULAR QUE DESEJA SER MONITOR (A):

3 - TIPO DE MONITORIA

( ) VOLUNTÁRIA

Declaro estar ciente que a participação no Programa não estabelece nenhum vínculo empregatício meu junto ao Instituto Federal
do Paraná – IFPR, Campus Ivaiporã.

Ivaiporã, ________ de ____________________ de ___________.
___________________________________________
Assinatura

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA
FREQUÊNCIA DE MONITORIA DE GRADUAÇÃO – VOLUNTÁRIA
PERÍODO ______/__________
COORDENADOR (A):

NOME DO ALUNO

DATA:____/____/___

TELEFONE:

MATRÍCULA

Coordenador (a)

NOME DO
PROFESSOR

DATA DA MONITORIA

HORÁRIO

RESPONSÁVEL PELO ENVIO À
COORDENAÇÃO DE CURSO
NOME:
MATRICULA:

