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1. EDITAL 
O Projeto de Ensino Monitoria para o Curso de Engenharia Civil, coordenado pelo Professor Guilherme Höehr Trindade da Unidade Acadêmica 
Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas, torna público que realizará Concurso Seletivo para o preenchimento de vaga(s) no 
Programa Bolsas Acadêmicas, de acordo com a Resolução COCEPE 05/2014 e o Edital PRG Nº 05/17, conforme a identificação do Campo 2.                                                                                                                                       
 
2. IDENTIFICAÇÃO 
Nome do Projeto de Ensino: Monitoria para o Curso de Engenharia Civil 
Disciplinas com códigos: 
Área  – Mecânica Geral I (1640085), Mecânica Geral (1640097), Mecânica Geral II (1640086), Mecânica dos Sólidos (1640098) 
 Resistência dos Materiais I (0570212), Resistência dos Materiais II (0570215); 
O candidato também pode se candidatar caso tenha cursado disciplinas equivalentes as citadas nas áreas acima em seu curso. 
 
Nome do Coordenador: Guilherme Höehr Trindade 
 
Período de Atividades: : 31/10 a 31/12/2017 
 
Número de vagas e vinculação da mesma:  
01 (uma) vaga – Ampla concorrência (AC) e 01 (uma) vaga para cadastro de reserva – Ampla concorrência (AC) 
Obs.: Conforme item 3.3 do edital No 005/2017, no caso das vagas DS, se a vaga de demanda social ficar aberta na unidade por prazo hábil para 
ampla inscrição e não houver candidatos inscritos e aprovados nessa condição, a PRG autorizará o Coordenador a chamar o próximo colocado de 
ampla concorrência ou a lançar novo edital, sem a exigência da vinculação da vaga a demanda social. 
 
Período e horário das inscrições: 16/10/2017 a 20/10/2017. 
 
Local das inscrições: Colegiado do curso de Engenharia Civil (Cotada, sala 303), ou na sala 300, também da Cotada, aos cuidados dos 
Profs. Eduardo Couto, Aline Paliga ou Guilherme Höehr. 
 
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 (ou disciplinas 
equivalentes). 
VII –Para concorrer às vagas destinadas especificamente para demanda social (vagas DS), indicadas neste Edital, será́ necessário que o 
discente apresente comprovante de assistência por algum dos programas/bolsas de assistência estudantil geridos pela Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis (PRAE). 
 
Documentação para inscrição:  
- 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. 
 
Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: 
Entregar até as 12:00 AM do dia 20 de outubro de 2017 (6a feira) preenchido o Anexo 3 ao Edital PRG No 05/17 disponível na página 
web da Pró-Reitoria de Graduação (wp.ufpel.edu.br/prg/) e na página https://wp.ufpel.edu.br/prg/coord-ensino-e-curriculo-cec/coord-
de-programas-e-projetos/bolsas/bolsas-de-monitorias/ você clica em "anexos edital 05-2017 - documentos para seleção de bolsistas", 
juntamente com cópia do histórico escolar atualizado e a grade de horários. Os critérios de avaliação serão a média das notas do 
histórico escolar das disciplinas da área de candidatura e disponibilidade da carga horária para exercer a funçao.  
OBS. O Candidato deve ter atingido média igual ou superios a (7,0) para poder comcorrer a vaga da bolsa.  
Divulgação do resultado: 24 de outubro de 2017 (em ata a ser publicada no site do curso de Engenharia Civil). 

 
3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 13 de outubro de 2017. 
______________________________________ 

Coordenador do Projeto de Ensino 
 


