
 

 

Edital 2021/2 para Seleção de Monitores para o Curso de  

DIREITO 

 

Estão abertas as inscrições para seleção de Monitores para a(s) Disciplina(s) de 

Graduação    Direito Civil IV – Contratos em Espécie para o período 2021/2. Os 

alunos interessados deverão enviar ao NAD (Núcleo de Apoio Discente) o formulário 

eletrônico de inscrição corretamente preenchido nas datas determinadas no Edital Nº 

02/2021.  

I – Requisitos: 

 estar regularmente matriculado no período letivo em vigência; 

 não estar em dependência em nenhuma disciplina do curso; 

 não ter reprovação na disciplina pleiteada; 

 não ter sofrido sanção disciplinar; 

 não ser beneficiado com outro desconto institucional, incluindo as 

bolsas de Iniciação Científica e Extensão; 

 em já sendo monitor anteriormente, ter cumprido todos os prazos 

estabelecidos no edital e não ter pendência referente a monitoria antecedente. 

. 

II – Disciplina (s) / Número de vaga (s) 

 Direito Civil IV – Contratos em Espécie –   1 vaga bolsista 1 vaga voluntário  

 

III – Carga Horária 

 Até 04 (quatro) horas semanais. 

O professor deverá alinhar em concordância com o(a) monitor(a) dia e horário 

a ser realizada a atividade de monitoria. 

 

IV – Remuneração  

Conforme Resolução CONSEPE nº 03/2015, a bolsa/auxílio se dará sob forma de 

desconto nas parcelas da anuidade escolar, e será de 50% (cinquenta por cento) do valor 

da bolsa do CNPQ atual. Para alunos pertencentes aos programas PROUNI ou FIES, “o 

pagamento da bolsa/auxílio será disponibilizado conforme definição do departamento 

financeiro”.  



 

 

V – Inscrição: 

De 10 a 14/08, mediante formulário de inscrição preenchido no link contido no edital 

geral. O link de inscrição será aberto às 8:00h do dia 10/08/2021) 

VI – Seleção 

1. Para seleção, serão utilizados os seguintes critérios: 

A) Nota Semestral na disciplina (peso 3): 

Será utilizada a nota da disciplina  

 

B) Prova teórica e/ou prática (peso 7) 

 A prova teórica e/ou prática abordará conteúdo que será exigido na 

monitoria, sendo todo o conteúdo da disciplina devendo este ser especificado 

ao aluno.  

 

Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 70,0. 

 

2. A cópia ou print da prova teórica e/ou prática dos candidatos a seleção de 

monitoria (aprovados e não aprovados) deverá ser encaminhada e arquivada no 

NAD – Núcleo de Apoio ao Discente, juntamente com demais documentos do aluno 

(RG; CPF; Comprovante de matrícula e foto 3x4, caso ele ainda não tenha seu 

cadastro realizado no NAD). 

 

3. Do dia de realização da prova 

 

DATA DA PROVA TEÓRICA:   19/08/2021 

HORÁRIO DA PROVA: Prova estará disponível das 09:00 às 21:00 

LOCAL: Plataforma Canvas 

 

DATA DA PROVA PRÁTICA: Entrevista – 20/08/2021   

HORÁRIO DA PROVA: 18:00h 

LOCAL: Plataforma Zoom – Link - https://afya.zoom.us/j/95035991806  
 

 

 

3.1 O processo seletivo ocorrerá, preferencialmente, em ambiente remoto e é de 

responsabilidade do professor a realização do processo seletivo. 

 

4. Cálculo da nota: 

 

Cálculo da nota ponderada: 

As Notas nos dois critérios acima mencionados serão consideradas com um decimal 

após a vírgula.   

Nota  =   Nota Semestral x 3 + Prova teórica e/ou prática x 7 

 

 10 

Serão classificados os candidatos que obtiverem nota mínima de 70,0 (setenta).  

https://afya.zoom.us/j/95035991806


 

 

Será selecionado o aluno que obtiver melhor nota ponderada. 

Em caso de empate a classificação obedecerá à verificação do seguinte critério: 

I. Maior média na disciplina; 

II. Maior média no curso 

 

 

 

 

VII – Resultados 

 

Os resultados finais dos aprovados deverão ser encaminhados ao NAD juntamente 

com as avaliações (provas) e com os planos de trabalho das atividades do monitor 

(bolsista/voluntário) – nivelamento ou disciplina de graduação. 

 

 

Data: 

 

 

 

________________________________________________ 

Profa Priscila Araújo Fraga Castro 

 

 

 

____________________________________ 

Coordenador (a) Curso 

 

 

 

 

___________________________________ 

Reitoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORIA E 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 

18/06/2021 - Publicação de EDITAL Nº 

02/2021 DE CHAMADA PARA O 

PROCESSO SELETIVO DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - 

MONITORIA 

Observação: O professor assina 

o edital, envia à coordenação de 

curso. Após a assinatura do 

coordenador (a), este remete a 

reitoria que também assinará e 

encaminhará para publicação no 

site.  

21/06 à 09/08/2021 - Período para 

Formalização de Editais de Seleção 

por Curso, encaminhamento para o 

NAD e Divulgação dos Editais das 

disciplinas no site. 

10 a 14/08/2021 - Período para 

realização das Inscrições por meio 

de Formulário. 

16 à 21/08/2021 - Período para realização da 

seleção dos (as) monitores (as), 

preferencialmente realizado pela Plataforma 

Canvas.    

. 

Link para formulário de inscrição:  
https://forms.office.com/Pages/ResponseP

age.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-

g_zc7zMxVufvxDKelPu0GKIYFfiEFUO

UJNVzk1N1g3STQ5VEJMUFhaTE5TTE

ZHTS4u  

O NEAD e o NAD irão providenciar um 

ambiente no Canvas com o nome “SELEÇÃO 

DE MONITORES 2021/2” para realização das 

provas. Professores e candidatos serão inseridos 

neste ambiente. 

26/08 - Divulgação 

do resultado 

preliminar. 

27 e 28/08 – Prazo de 

recurso via e mail:  

nad@unitpac.edu.br 

31/08 – Publicação do 
resultado final. 

02/09/2021 – Início das 

atividades. 

Observação: O professor responsável 

deve encaminhar ao e-mail do NAD 

(nad@unitpac.edu,br) os dados 

(nome, matrícula, curso, disciplina e tipo de 

monitoria (bolsista ou voluntário)) dos 
monitores aprovados. 

Prazo limite para envio: 25/08/2021. 

 

08/12/2021 –Encerramento das atividades 

de Monitoria de disciplinas de Graduação 

e Nivelamento. 

22/12/2021 – Prazo limite para entrega 

dos relatórios de Monitoria de 

disciplinas de Graduação e 

Nivelamento.    
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