
EDITAL 55/2020 – 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, 
Físicas A e B e Materias de 
Engenharia I e II. 

 

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

atribuições legais, torna público as inscrições para Monitoria Acadêmica 
Voluntária, em modelagem matemática I à IV,  Físicas A e B e Materiais de 
Engenharia I e II, dos cursos de Engenharias, no período de 03/09/2020 a 
11/09/2020 

1. DAS VAGAS: 3 vagas (1 para modelagem matemática I à IV, 1 para 
Físicas A e B e 1 para Materiais de Engenharia).  

2. PROFESSOR SUPERVISOR:  Claudinei Cerconi (modelagem 
matemática), Julio Cesar Cabral (Física) e Filipe Mariani (Materiais de 
Engenharia) 

3. PRÉ-REQUISITO DO CANDIDATO:  

a. O candidato deverá 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 acadêmico superior a 70%;  

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

4. DO PRAZO DA VIGE ̂NCIA  

A vigência da monitoria será no período de 21/09/2020 a 21/03/2021. 

5. DA INSCRIÇÃO  

5.1 LOCAL 



A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwN8a_tCwTnWP8xI7y
m4-IlWG5nF9JerJKEmHO6TRMSZ4qrg/closedform 

5.2 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 03/09/2020 a 11/09/2020.  

5.3 REQUISITOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO 

Não serão admitidas as inscrições de alunos não regularmente matriculados 

e com documentação pendente junto à Secretaria Acadêmica. 

6. SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO  

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 18/09/2020 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, será divulgado dia 18/09/2020. 

O início das atividades será no dia 21/09/2020. 

Em caso de desistência de um dos monitores a vaga será suprida com o 
segundo classificado neste processo seletivo. 

Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste 
edital.  

8. DA CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

O aluno selecionado que cumprir com regularidade todos os deveres da 
monitoria e apresentar relatório ao final do ano, obterá 160 horas (a carga 
horária deve condizer com o tempo de dedicação previsto no projeto de 
monitoria da disciplina) de atividades complementares, na modalidade 
monitoria.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwN8a_tCwTnWP8xI7ym4-IlWG5nF9JerJKEmHO6TRMSZ4qrg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwN8a_tCwTnWP8xI7ym4-IlWG5nF9JerJKEmHO6TRMSZ4qrg/closedform
http://www.camporeal.edu.br/utilidades/programa-de-monitoria/


Guarapuava, 04 de Setembro de 2020.  

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

Extensão 

 

 
Profª. Moana Rodrigues França 


