
EDITAL Nº 01/2014 – PSICOLOGIA/FAMED  
  
  

A Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) torna pública, a abertura das inscrições e as 
normas que regerão o processo seletivo para preenchimento de vagas para MONITORIA que 
atuarão como MONITORES no Curso de PSICOLOGIA  conforme segue: 
  
1. DA ESPECIFICAÇÃO DO MONITOR  
         1.1. DA ATUAÇÃO E DAS VAGAS 
         a) Local de atuação: Faculdade de Medicina, Curso de Psicologia da Universidade 
Federal de Pelotas. 
 b) Serão destinadas 2 vagas para demanda universal e 2 vagas para bolsa 
permanência 
         c) A atuação do monitor será em uma das disciplinas do quadro abaixo no Curso de 
Psicologia: 
 

Fundamentos Sociológicos em Psicologia  1 vaga 

Técnicas de Avaliação Psicológica I  1 vaga 

Pesquisa e Intervenção em Psicologia Social 1 vaga 

Psicologia Experimental 1 vaga 

 
         1.2. DAS ATRIBUIÇÕES  
         São atribuições do/a monitor/a: 

a) Estar ciente das normas contidas na Resolução COCEPE 05, de 03 de abril de 2014, 
bem como em outras regras pertinentes às Bolsas de Iniciação ao Ensino; 
b) auxiliar, sob a perspectiva discente, o/a professor/a-orientador/a nas tarefas didáticas, 
especialmente no planejamento das aulas e nas etapas do processo de 
ensino/aprendizagem, inclusive no na avaliação; 
c) auxiliar os/as discentes nas atividades de ensino-aprendizagem, individualmente ou 
em grupo, no local ou horário de aula, ou em outros pré-definidos; 
d) realizar estudos e trabalhos experimentais vinculados ao processo de ensino-
aprendizagem objeto da monitoria; 
e) preparar e utilizar recursos/materiais didáticos; 
f) identificar discentes com dificuldades de aprendizagem e orientá-los para a melhoria 
do desempenho acadêmico; 
g) colaborar com o/a professor/a-orientador/a em atividades de extensão e pesquisa 
relacionadas ao objeto da monitoria; 
h) participar de eventos acadêmicos promovidos pelo PBA e outros pertinentes. 
 
É vedado à/ao monitor/a: 
a) ministrar aulas sem a presença do/a professor/a-orientador/a; 



b) assumir a responsabilidade da avaliação discente; 
c) realizar compulsoriamente quaisquer atividades que não guardem relação com o 
Termo de Compromisso; 
d) realizar atividades em horários incompatíveis com os componentes curriculares em 
que estiver matriculado ou que os prejudiquem; 
e) substituir servidor técnico-administrativo ou docente em suas funções. 

 
  
2. DOS REQUISITOS 
         2.1. As Bolsas de Monitoria destinam-se as/aos discentes regularmente matriculados/as 
em cursos de graduação da UFPEL e que: 

I – não estejam cursando a primeira ou a última etapa (semestre ou ano) do curso; 
II – comprovem aprovação ou liberação na(s) atividade(s) de ensino objeto da Bolsa de 
Monitoria ou equivalente(s), a critério da unidade acadêmica; 
III – possuam disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades 
ligadas à bolsa; 
IV – não estejam vinculados a outro tipo de bolsa concedida pela UFPEL ou por 
qualquer entidade de fomento ao ensino, à pesquisa e à extensão, excetuados os 
auxílios vinculados à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE); 
V – quando concorrente na modalidade Monitoria - Bolsa Permanência, comprovem a 
assistência por algum dos seguintes programas geridos pela Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE): moradia estudantil, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio 
transporte, auxílio instrumental odontológico e auxílio pré-escolar. 

           
3. DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO  
         3.1. DA CARGA HORÁRIA 
         A carga horária será de 20h semanais, conforme necessidade da disciplina. 
         3.2. DA REMUNERAÇÃO 
         O valor mensal da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com dedicação semanal 
de 20 (vinte) horas e vigência de 15 de maio a 31 de dezembro de 2014. 
  
4. DAS INSCRIÇÕES 
         4.1. Não será cobrada taxa de inscrição para este processo seletivo. 
         4.2. As inscrições serão realizadas no dia 08 a 12 de maio de 2014 a partir das 16h na 
secretaria do Curso de Psicologia. 
         4.4. A inscrição será confirmada mediante a entrega dos seguintes documentos: 
         • Formulário de Inscrição Discente (Anexo 01) e histórico escolar extraído do Sistema 
Cobalto;            
 
  
5. DA SELEÇÃO  
         5.1. A seleção será realizada no dia 13 de maio de 2014 as 15h da tarde onde será feita 
uma entrevista e análise do histórico escolar.  
 



6. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  
         A Comissão de Seleção será designada pela coordenação do Curso de Psicologia. 
  
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

7.1. A pontuação final de cada candidato será a soma das pontuações obtidas na 
entrevista e na análise do histórico. A classificação dos candidatos será feita pela ordem 
decrescente das pontuações finais. 
  
  

  
Pelotas, 08 de maio de 2014. 

  
 
 

Maria Teresa Duarte Nogueira  
Coordenadora do Curso de Psicologia 

 
 


