
Universidade Federal do Paraná 
Setor de Ciências da Terra 

Departamento de Geomática 
Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura 

EDITAL DE SELEÇÃO 

Programa Institucional de Monitoria – 2022 
Edital nº Nº 01/2022 - PROGRAD/COAFE/MONITORIA/2021 

Processo nº  23075.069136/2021-07

Em  cumprimento  ao  Edital  01/2022  -  PROGRAD/COAFE/MONITORIA  -  PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE MONITORIA (link), torno público o processo de Seleção de Aluno Monitor
com vistas ao preenchimento de duas vagas de monitoria para o período letivo correspondente ao a
semestre letivo 2021/2 definido na RESOLUÇÃO Nº 52/21-CEPE, a ser realizado de 31 de janeiro
de 2022 a 07 de maio de 2022, conforme segue: 

DA  ABRANGÊNCIA 

Aplica-se este Edital ao processo de seleção para o ingresso como monitor no Programa
Institucional de Monitoria, que tem como finalidade dar apoio e dar assessoramento operacional nas
atividades didáticas desempenhadas pelos docentes da UFPR. Esta atividade é considerada como
Atividade Formativa  Complementar.  São  ofertadas  duas  vagas,  uma vaga  para  a  disciplina  de
Projeções Cartográficas I ( GA-109 ) e uma vaga para Programação Aplicada ( GA153 ). 

DA SELEÇÃO E CADASTRO DOS MONITORES

A seleção dos candidatos será de responsabilidade dos Professores Orientadores e deverá ser
realizada com base em edital expedido pelos próprios Orientadores e amplamente divulgado pelos
Departamentos,  Colegiados  e  órgãos  correspondentes.  Poderá  se  candidatar  o  estudante  com
matrícula ativa em curso de Graduação ou Ensino Técnico da UFPR que:
I - apresente frequência regular e desempenho acadêmico satisfatório; 
II - tiver concluído a disciplina para a qual deseja realizar a seleção; 
III - tiver disponibilidade de 12h semanais para atividades de monitoria; e
IV - tiver conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais.

Os critérios a serem utilizados para a seleção de monitores no Programa Institucional de
Monitoria serão definidos pelos professores orientadores, respeitados os critérios determinados pela
Resolução n. 43/03 – CEPE.

Após  realizada  a  seleção,  os  candidatos  deverão  ser  classificados  por  nota  em  ordem
decrescente,  sendo considerados  aprovados  aqueles  que  atingirem nota  igual  ou  superior  a  7,0
(sete).

Cumprido o processo seletivo, deverá ser convocado o candidato classificado em 1º lugar.
Os  demais  candidatos  aprovados,  poderão  ser  mantidos  em  cadastro  reserva,  pelo  docente
responsável, para eventuais substituições ao longo do desenvolvimento das atividades.

É vedada a concessão de bolsas de monitoria para estudantes que recebam qualquer outro
tipo de bolsa institucional (iniciação científica, extensão, PET, PIBID, etc.), com exceção de bolsa
PROBEM. 



DAS VAGAS DE MONITORIA E INSCRIÇÕES

As vagas oferecidsa para Aluno Monitor são relativas às seguintes disciplinas:

Disciplina Vagas Docente Horário de aulas

Projeções Cartográficas I 
( GA-109 A e B) 

1  Henrique Firkowski 2a e 4a das 13:30h às 15:30h
3a e 6a das 13:30h às 15:30h

Programação Aplicada 
( GA-153 A ) 

1  Henrique Firkowski 3a e 5a das 7:30h às 9:30h

As inscrições serão feitas por e-mail, com: a) carta de apresentação; e b) histórico escolar,
encaminhado diretamente ao docente. Henrique Firkowski  firk@ufpr.br,  com assunto identificado
como ‘Monitoria’ Na carta d apresentação o estudante deverá informar a que vaga concorre.

DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO

Os critérios a adotar para a seleção de monitores estão de acordo com a RESOLUÇÃO Nº
43/03-CEPE: 
a) Nota de aprovação na disciplina ou em disciplina da área com peso de 40%; 
b) Nota em avaliação feita pelo professor da disciplina com peso de 45%; 
c) Nota em entrevista com peso de 15% (opcional de acordo com o docente).
O maior IRA (Índice de Rendimento Acadêmico) servirá apenas para critério de desempate. 

DO CRONOGRAMA 

O Cronograma com datas/prazos para as etapas, de que trata este Edital, é apresentado a
seguir: 

Etapa Data / período
1- Período de inscrições 26 a 28 de janeiro de2022
2- Avaliação 01 a 02 de fevereiro de 2022
3- Entrevista 03 de fevereiro de 2022
4- Divulgação de resultado 04 de fevereiro de 2022

Curitiba, 26 de janeiro de 2022. 

___________________________________________
Docente: Prof. Henrique Firkowski ( Matr. 9776-4 ) 


