PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ALUNO MONITOR NO PROJETO CURSINHO
PREPARATÓRIO PARA EXAMES EDUCACIONAIS

A Reitoria do Centro Universitário Católica do Tocantins, no uso de suas atribuições
faz saber a todos os acadêmicos interessados que, estão abertas as inscrições para
a seleção de acadêmico monitor no Projeto Cursinho Preparatório para Exames
Educacionais – PREPARA+, de forma voluntária, como atividade de extensão.

1. DO PROJETO
O UniCatólica, como uma instituição confessional, traz em sua missão o
desafio de promover uma educação integral com olhar para os mais vulneráveis da
sociedade. Por esta razão, confere a esse projeto a oportunidade de integrar a
comunidade acadêmica à sociedade, oferecendo um curso preparatório para exames
educacionais de forma gratuita e voluntária.
O Projeto PREPARA+ tem como objetivo oportunizar o amplo acesso da
população a processos educativos de preparação para exames educacionais,
reforçando o papel de responsabilidade social do UniCatólica como promotora da
ampliação do acesso ao nível superior.
Este projeto será desenvolvido com a participação do corpo docente do
UniCatólica, que, de forma voluntária, ministrará as aulas das temáticas básicas dos
principais exames educacionais aplicados pelo sistema de ensino.

2. DA MONITORIA DO PROJETO
A monitoria do referido projeto consiste na participação de estudantes de
qualquer curso de graduação do UniCatólica para auxiliar cursistas e professores
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durante os encontros e de modo assíncrono, na sala virtual da plataforma moodle.
I – A monitoria do projeto cursinho preparatório dividir-se-á em duas categorias:
a) Monitoria técnica – São atribuições do monitor técnico:
•

Agendar sala no programa de videoconferência google meet e enviar o link
para os cursistas via sala virtual no moodle e por e-mail;

•

Conceder acesso aos participantes à sala de aula no google meet;

•

Anotas as perguntas feitas pelos cursistas e em momento oportuno repassálas aos professores que estão ministrando as aulas;

•

Gerar relatório de frequência dos cursistas em cada encontro;

•

Elaborar relatório da atividade de monitoria técnica ao final da edição do
cursinho e encaminhar ao Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão NUPPE para emissão de certificado.

b) Monitoria de ensino – São atribuições do monitor de ensino
•

Atuar como tutor para tirar às dúvidas dos cursistas no fórum da sala virtual na
plataforma moodle, nas áreas específicas a que se inscrever.

•

Elaborar relatório da atividade de monitoria de ensino ao final da edição do
cursinho e encaminhar ao Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão NUPPE para emissão de certificado.

3. DO TOTAL DE VAGAS DE MONITORIA
Serão disponibilizadas 02 vagas para graduandos de qualquer curso na
modalidade monitoria técnica e 06 vagas para a modalidade de monitoria de
ensino para graduandos que tenham afinidades e queiram tirar dúvidas dos cursistas
nas áreas a seguir:
•

Linguagens (Português, Literatura e Redação)

•

Tecnologia da Comunicação e Informação

•

Química
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•

Física

•

Biologia

•

Matemática

4. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DE MONITORIA
•

Estar matriculado entre o 5º e 10º período em qualquer curso de graduação do
UniCatólica (ou do 4º ao 8º para os cursos com duração de oito períodos)

•

Ter disponibilidade para participar dos encontros que acontecerão aos
sábados no turno vespertino.

•

Dispor de computador com recursos de áudio e vídeo e internet.

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Para a modalidade de monitor técnico o processo de seleção constará de
análise do histórico escolar do(a) candidato(a), considerando a média geral obtida
com base nas disciplinas cursadas. Serão selecionados os candidatos que
apresentarem maior média geral.
Para a modalidade de monitor de ensino, será considerado o melhor
desempenho na disciplina correlata com a área escolhida.

6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E PRAZO PARA INSCRIÇÃO
a) Ficha de inscrição (Anexo I deste Edital);
b) Histórico escolar;
c) Espelho de matrícula.

6.1 Período de Inscrição
Os interessados deverão encaminhar documentação de inscrição, no período
de 22 a 30 de setembro de 2020, através do e-mail: divino.viana@p.catolicato.edu.br, com cópia para: riu@catolica-to.edu.br
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7. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
O Resultado da seleção objeto deste Edital, será divulgado no dia 01 de
outubro, no Portal do UniCatólica.

8. DO TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA
Os(as) candidatos(as) selecionado(as) para a Monitoria Voluntária no Projeto
PREPARA+ deverão entrar em contato com o Observatório da Juventude no email: divino.viana@p.catolica-to.edu.br, entre os dias 01 e 02 de outubro para
assinar o Termo de Compromisso (Anexo II).

9. CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DE CERTIFICAÇÃO
A certificação da monitoria voluntária do projeto será emitida ao final da edição
do projeto, obedecendo-se o seguinte:
•

Conceito satisfatório ou excelente emitido pela avaliação do(s) professor(es)
responsável pelas aulas sobre a atuação do monitor nos encontros;

•

Cada encontro em que o monitor participar corresponderá a 4 horas de
atividade de extensão;

•

Quantidades de acessos e participação na plataforma moodle como tutoria, de
acordo com a demanda;

•

O certificado será emitido com a soma da carga horária dos encontros no
google meet e acesso à plataforma moodle mais 10 horas pela monitoria na
sala virtual (Moodle) e emissão do relatório final.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
A relação de candidatos selecionados será divulgada no portal do UniCatólica
e encaminhada ao NUPPE para os encaminhamentos necessário para o registro da
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atividade de extensão e posterior certificação.

Os casos omissos deverão ser encaminhados à pró-reitoria acadêmica.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palmas, 21 de setembro de 2020.

Mariana Lacerda Barboza Melo
Pró-Reitora Acadêmica

Helenes Oliveira de Lima
Reitor
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EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1. DADOS PESSOAIS E ACADÊMICOS DO(A) CANDIDATO(A) A MONITOR
NOME DO CANDIDATO (A): ...........................................................................................
NÚMERO DE MATRICULA:..............................................................................................
DATA DE NASCIMENTO: ....../....../.......
ENDEREÇO:...............................................................................................Nº:.................
BAIRRO: ............................................ CIDADE: .......................... CEP.: .........................
TELEFONE RESIDENCIAL: ..................................... CELULAR: ...................................
E-MAIL: .............................................................................................................................
CURSO:..........................................................................................................................
TURNO:..............................................

PERÍODO:................

2. CATEGORIA DE MONITORIA
(

) Monitoria Técnica

(

) Monitoria de Ensino – Área: _____________________________________

3. DECLARAÇÃO
Declaro que concordo com as condições estabelecidas no presente Edital e que disponho
de 04 (quatro) horas semanais, aos sábados, no período vespertino, ou de acordo com as
demandas para atendimento assíncrono, para o exercício da monitoria, estando ciente de que
minha atuação no Projeto não será remunerada.

Palmas,

/

/ _____

___________________________
(ASSINATURA O(A) CANDIDATO(A)
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