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OFERTA DE VAGA DE MONITORIA COM BOLSA – 2021-1
Art. 1 – Torna-se pública a oferta de vagas de monitoria para o primeiro semestre de 2021, de acordo com a
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 53/CUn/2015, DE 23 DE JUNHO DE 2015.
Art. 2 - São condições para participar do processo seletivo:
I - Estar matriculado regularmente em curso de graduação da UFSC;
II - Ter cursado e obtido aprovação na disciplina com monitoria (ou equivalente) com nota mínima 7,0 (sete);
III - Comprovar, no Departamento de ensino ou unidade equivalente nos campi, a compatibilidade entre os
horários de suas atividades acadêmicas e os propostos para o desenvolvimento das atividades de monitoria;
IV - Ter obtido, do professor supervisor, avaliação satisfatória (nota igual ou superior a 7,0) no exercício das
atividades de monitoria no decorrer dos dois últimos semestres (somente no caso de já ter sido monitor de
alguma disciplina);
V - Não ter recebido bolsa monitoria por um período igual ou superior a 4 (quatro) semestres;
VI - Não receber outras bolsas de ensino, estágio, pesquisa ou extensão, exceto os benefícios pecuniários
destinados a promover a permanência dos estudantes nos cursos em que estiverem matriculados (Bolsa
Estudantil/UFSC, Bolsa Permanência/MEC, ou outras de abrangência da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
– PRAE).
Art. 3 - As vagas abertas para bolsa de monitoria são (vagas remuneradas):
Disciplina
Qtd Seleção
EPS7000 – Estatística e
Análise do currículo e histórico
1
Modelos de Previsão
escolar

Prof. Supervisor
Ricardo Faria Giglio
ricado.giglio@ufsc.br

Art. 4 - As inscrições deverão ser efetuadas diretamente com o professor supervisor, entre os dias 30 de
junho e 06 de julho, mediante a entrega do currículo, do histórico escolar e da grade de horários para o
semestre 2021-1. Os documentos poderão ser enviados por e-mail para o supervisor com assunto contendo o
termo “Monitoria 2021-1 EPS7000”.
Art. 5 - O resultado final da seleção será divulgado até dia 07/07/2021, quarta-feira.
Art. 6 - O candidato selecionado deverá enviar o termo de compromisso assinado para o Prof. Supervisor até
dia 09/07/2020, sexta-feira, para confirmar o início da monitoria.
Art. 7 - Caso o aluno selecionado para a vaga desista da monitoria, o próximo aluno classificado será
chamado para ocupar a vaga em aberto.
Art. 8 - Casos omissos serão resolvidos pela Chefia do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas.

