
EDITAL 22/2020 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação 

à Pesquisa e Extensão 
 

Divulga Abertura do Processo 
Seletivo para Monitoria 
Acadêmico-Científica Voluntária 
na disciplina nas disciplinas de 
Modelagem Matemática I à IV e 
Físicas A e B. 

 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do 
Centro  Universitário Campo Real, Moana Rodrigues França, no uso de 

suas atribuic                        blico as inscric    es para Monitoria 

Acade mica Voluntária, em modelagem matemática I à IV e Físicas A e B, 

do Curso dos cursos de Engenharias          odo de 09/03/2020 a 
13/03/2020 

1. DAS VAGAS: 2 vagas (1 para modelagem matemática I à IV e 1 para 
Físicas A e B).  

2. PROFESSOR SUPERVISOR:  Claudinei Cerconi (modelagem 
matemática) e Julio Cesar Cabral (Física) 

3.     -REQUISITO DO CANDIDATO:  

a.                     ser aluno regular dos cursos de Engenharias do 
Centro Universitário Campo Real;  

b. Ter disponibilidade de 08 horas semanais;  

c. Possuir assiduidade superior a 75%.  

d. Ter cursado a disciplina na qual pretende ser monitor e possuir 

aproveitamento acade  mico superior a 70%;  

e. Ter participado de Eventos Institucionais (Simulado Preparatório de 
Carreiras, Semana acadêmica do curso. 

4. DO PRAZO DA VIGE  NCIA  

A vige ncia da                         odo de 30/03/2020 a 10/07/2020. 

5. DA INSCRIC   O  

5.1 LOCAL 

 



A inscrição para a vaga de monitor deverá ser realizada diretamente com os 
Professores Supervisores da monitoria. 

         ODO DAS INSCRIC   ES: 09/03/2020 a 13/03/2020.  

5.3 REQUISITOS EXIGIDOS PARA INSCRIC    O 

          o admitidas as inscric                   o regularmente matriculados 

e com documentac                       Secretaria Acade mica. 

6. SELEC   O, JULGAMENTO E CLASSIFICAC   O  

O processo de seleção constará de duas etapas: 

1ª) Análise curricular, seguindo os seguintes critérios: 

Critério Pontuação 
Máxima 

Notas obtidas nas disciplinas da monitoria 40 

Frequência obtida nas disciplinas da monitoria 30 

Participação de Monitorias 15 

Cursos de aperfeiçoamento, participação na 
iniciação científica (5 pontos por evento) 

15 

2ª) Entrevista (10 pontos), que será realizada no dia 20/03/2020 a partir das 
08h e terá os respectivos horários publicados em edital próprio no mural de 
informações do Curso e na página do Programa de Monitoria 
(http://www.camporeal.edu.br/utilidades/programa-de-monitoria/).  

Em caso de empate na nota obtida o critério de desempate utilizado será de 
nota e frequências no período matriculado.  

O resultado final, após recursos (quando houver), será divulgado dia 
24/03/2020. 

O início das atividades será no dia 30/03/2020. 

                                                        suprida com o 
segundo classificado neste processo seletivo. 

      motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste 
edital.  

                 RIA DE ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES  

O aluno                                                              

                                                           160 horas (a carga 
horária deve condizer com o tempo de dedicação previsto no projeto de 

http://www.camporeal.edu.br/utilidades/programa-de-monitoria/


 

 
Profª. Moana Rodrigues França 

monitoria da disciplina) de atividades complementares, na modalidade 
monitoria.  

Guarapuava, 05 de março de 2020.  

 
 Pró-Reitora de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão 


