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1. EDITAL

    O Projeto de Ensino Monitoria de Álgebra Linear para os cursos de Engenharia da UFPel , coordenado
pelo Professor Carlos Eduardo Espinosa da Unidade Acadêmica Centro de Engenharias da Universidade
Federal de Pelotas, torna público que realizará processo de seleção de monitores para o preenchimento de
vaga(s) no Programa Bolsas Acadêmicas, de acordo com a Resolução COCEPE 05/2014 e o Edital PRG
Nº 002/16, conforme a identificação do Campo 2.

2. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Projeto de Ensino:  Monitoria de Álgebra Linear para os cursos de Engenharia da UFPel

Disciplinas com códigos:  
Álgebra Linear (1640080), Álgebra Linear e Geometria Analítica (1640022)
Nome do Coordenador: Carlos Eduardo Espinosa

Período de Atividades: 02/05/16 a 16/12/16 

Número de vagas e vinculação da mesma: 
01 (uma) vaga  – Vulnerabilidade Social/ Econômica 
01 (uma) vaga – Demanda Universal

Período e horário das inscrições: 
20 e 25 de abril de 2016 (das 8:30 às 17:00) 
22 e 26 de abril de 2016 (das 8:30 às 12:00)

Local  das  inscrições:  CEng,  Rua  Benjamin  Constant  989,  COTADA  (Secretaria  do  Centro  de
Engenharias).

Requisitos para a inscrição: As Bolsas de Monitoria destinam-se aos discentes regularmente matriculados
em cursos de graduação da UFPEL e que: 
I - Ter cursado no mínimo 01 (um) semestre do seu curso na UFPel; 
II - Não ser aluno formando no semestre acadêmico de ingresso no Programa; 
III - Não ter outras modalidades de bolsa, exceto àquelas vinculadas à PRAE/UFPel; 
IV - Ter desempenho acadêmico compatível com a função que se propõe a exercer e com as tarefas
relacionadas às bolsas de graduação; 
V - Ter disponibilidade de vinte horas semanais para o exercício das tarefas pertinentes à concessão
da bolsa; 
VI - Ter sido aprovado nas disciplinas da área de candidatura que compõem a grade curricular do
seu curso. 
VII  –  Quando  concorrente  na  modalidade  Monitoria  –  Permanência  (Vulnerabilidade  Social),
comprovar a assistência por algum dos seguintes programas geridos pela Pró-Reitoria de Assuntos
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Estudantis  (PRAE):  moradia  estudantil,  auxílio  moradia,  auxílio  alimentação,  auxílio  transporte,
auxílio instrumental odontológico e auxílio pré-escolar. 

Documentação para a inscrição: 
-  Formulário de inscrição discente devidamente preenchido (ANEXO 03 – Edital PRG Nº 002/16
disponível  em  <http://wp.ufpel.edu.br/prg/files/2016/04/Anexos-Edital-002.2016-Documentos-para-
Selecao-de-Bolsistas.doc>);
- cópia da carteira de identidade e CPF; 
-  cópia do cartão bancário (conta corrente em qualquer banco onde o correntista seja o próprio
candidato, vedada à indicação de conta poupança e/ou de conta conjunta de qualquer natureza); 
- original e cópia do histórico escolar atualizado. 
- tópico VII, de “Requisitos para a inscrição”, quando for o caso.
-carta de intenção de próprio punho onde aborde, pelo menos, os seguintes assuntos: i) a Matemática
e o perfil  do engenheiro egresso; ii)  motivação para participar como colaborador no projeto; iii)
experiência(s) anterior(es) em projetos de ensino, pesquisa e extensão. Incluir também uma lista no
final  com os livros de engenharia ou de Ciências Exatas e da Terra que já tenha estudado (liste
apenas aqueles que tenha estudado uma parte substancial).

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: Análise da documentação (histórico escolar (peso 6,0) e
carta  de  intenção  (peso  4,0)).  A  classificação  final  dos  candidatos  será  divulgada  por  ordem
decrescente da média final, sendo selecionados em função do número e vinculação de vagas. Em caso
de empate entre os candidatos selecionados terá preferência o candidato mais idoso.

Divulgação  dos  resultados:  27  de  abril  de  2016  (em  ata  a  ser  publicada  no  site
wp.ufpel.edu.br/espinosa) .

3. DATA E ASSINATURA

Pelotas, 20 de abril de 2016.         
             

ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO 
Coordenador do Projeto de Ensino
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