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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA-GERAL - CAMPUS CURITIBA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CT

EDITAL 35/2022 - DIRGRAD

PROGRAMA DE MONITORIA DO CAMPUS CURITIBA DA UTFPR

 

A Diretoria de Graduação e Educação Profissional do Câmpus Curi�ba (DIRGRAD-CT), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, torna público que estão abertas, para o 2º período le�vo de 2022, de acordo com o que estabelece o presente Edital, as
inscrições para o Programa de Monitoria do Câmpus Curi�ba da UTFPR.
 
1. DO OBJETO
O Programa de Monitoria da UTFPR tem como finalidade a melhoria do processo ensino- aprendizagem, cons�tuindo-se em a�vidade opta�va dentro dos cursos
de graduação da UTFPR, podendo, quando da sua conclusão, ser pontuado como A�vidade Complementar e constar no Histórico Escolar do estudante.
 
 
2. DAS NORMAS GERAIS
2.1 - Este edital está fundamentado no Regulamento do Programa de Monitoria da UTFPR, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação (COEPP)
por meio da Resolução n° 15/2009.
2.2 - A concessão da Monitoria está condicionada ao atendimento dos critérios estabelecidos neste Edital.
2.3 - O valor da Bolsa-Monitoria será:
 

 Início - Final Dias Valor

Setembro 24/08/2022 à 22/09/2022 30 600,00

Outubro 23/09/2022 à 23/10/2022 30 600,00

Novembro 24/10/2022 à 22/11/2022 30 600,00

Dezembro 23/11/2022 à 21/12/2022 29 580,00

 

2.4 - O valor correspondente a atuação mensal será depositado em conta indicada pelo estudante monitor, podendo ser interrompida por solicitação do
Professor-Orientador ou do Estudante-Monitor.

2.4.1 - O estudante deve ser o �tular da conta que pode ser conta-poupança ou conta corrente de qualquer banco ou ins�tuição financeira.

2.4.2 - A abertura da conta deverá ser providenciada pelo estudante, caso o mesmo ainda não a possua.

2.5 - O estudante-monitor bolsista deverá realizar 15h de a�vidades semanais no programa, e destas, no mínimo, 10 horas em atendimentos aos estudantes, em
consonância com o plano de trabalho proposto pelo professor orientador.

2.5.1 - Os atendimentos devem prever disponibilidade de, no mínimo, 5 horas em atendimento não presencial (remoto).

2.5.2 - Não serão disponibilizados, ao estudante-monitor, computador e conexão de internet para o atendimento remoto e nem presencial.

2.5.3 - Em casos específicos, o estudante poderá u�lizar a infraestrutura de equipamentos e conexão de internet do campus da UTFPR, desde que
obedecidas as condições de segurança sanitária determinadas pela UTFPR ou por legislação específica, autorizado pela Comissão de Biossegurança do
campus e homologado pela DIRGRAD.

2.5.4 - Não serão disponibilizados, ao estudante-monitor, recursos financeiros além das cotas de bolsa já previstas.

2.6 - Os Estudantes-Monitores deverão propor seus Horários de A�vidades, em comum acordo com os Professores-Orientadores, não podendo estes coincidirem
com suas a�vidades acadêmicas regulares.

2.6.1 - Os Estudantes-Monitores, em comum acordo com seus orientadores poderão ajustar os horários propostos de acordo com a sua disponibilidade e a
demanda dos estudantes, observando os ar�gos 2.5 e 2.5.1.

2.7 - No atendimento remoto, o estudante-monitor bolsista deverá estar disponível para o atendimento de estudantes de todos os campi da UTFPR.

2.8 - A instância responsável pelo Programa de Monitoria do campus fornecerá ao DEPEDUC/PROGRAD informações dos monitores-bolsistas do seu campus,
como, por exemplo: Nome Completo; Código, Nome e ementa (temas) da disciplina para a qual exerce 2 de 3 a monitoria; agenda (dias e horários) de
atendimento aos estudantes; plataforma e link específico u�lizado como meio de atendimento remoto para que possa ser contactado pelos estudantes. Essas
informações serão disponibilizadas pelo DEPEDUC/PROGRAD, para todos os estudantes dos campi da UTFPR.

2.9 - Para todo o atendimento efetuado, o estudante-monitor bolsista deverá registrar: RA do estudante atendido, campus do estudante atendido, tema do
atendimento, tempo de duração do atendimento.

2.10 - O Professor-Orientador será um professor indicado pelo Chefe do departamento Acadêmico responsável pela distribuição da disciplina/unidade curricular.

2.10.1 - O Professor-Orientador deve estar ministrando a disciplina/unidade curricular.

2.10.2 - O Professor-Orientador é responsável por acompanhar as a�vidades de monitoria, bem como receber e verificar os Horários de A�vidades, Ficha de
Inscrição, Termo de Acordo, Fichas de Frequência, Relatório de A�vidades e demais documentações fornecidas em formato digital pelo seu respec�vo
Estudante-Monitor, bem como encaminhar as documentações conforme orientação da DIRGRAD.

2.10.3 - Cada Estudante-Monitor terá um Professor-Orientador.

2.10.4 - Na indisponibilidade do Professor-Orientador, a a�vidade de monitoria não deve ser executada, e caso não seja possível subs�tuí-lo, o Estudante-
Monitor perderá o direito à bolsa.

Boletim de Serviço Eletrônico em 22/07/2022 
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2.11 - A formalização da Monitoria ocorrerá por meio de Termo de Acordo específico entre a Ins�tuição e o Estudante-Monitor.

 

3.DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE-MONITOR
Cons�tuem-se atribuições do Estudante-Monitor:
 

I. Realizar assistência aos estudantes dos cursos de graduação para resolução de exercícios e esclarecimento de dúvidas;
II. Zelar pelo patrimônio e nome da Ins�tuição, bem como cumprir suas normas internas;
III. Par�cipar no apoio ao desenvolvimento de a�vidades ins�tucionais, como Semana Acadêmica de curso, Exposição Tecnológica, Feira de Profissões, ou
outros eventos promovidos pelas Coordenações de Curso ou Departamentos Acadêmicos e par�cipar da oficina ofertada pelo DEPED- CT;
IV. Elaborar o Relatório de A�vidades desenvolvidas no período le�vo;
V. Registrar todo atendimento efetuado: RA do estudante, campus do estudante, temá�ca e tempo de duração.

 
 
4.DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES
O Programa é des�nado aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação da UTFPR.

 

5.DAS VAGAS DE BOLSA MONITORIA DISPONÍVEL NO CÂMPUS CURITIBA
5.1 -  Serão ofertadas no contexto deste edital:
 

Fonte pagadora nº de
vagas

PROGRAD - Fonte de recursos bolsas monitoria 2022-2: Ação 20RK (Funcionamento de Ins�tuições Federais de Ensino Superior), Fonte
8100000000 36

5.2. As vagas disponíveis para seleção no 2º período le�vo de 2022 no Campus Curi�ba estão especificadas no Quadro 1.

 

 
Departamento

 
Código

 
Disciplina

 
Vagas

 
PROFESSOR SUPERVISOR

 
DAEFI

 
(EF62F) Desenvolvimento e Aprendizagem Motora  

1
 

Raquel Nichele de Chaves
 

DAELN1
 

(ELB21)
 

Programação De Computador
 
1

 
Danillo Belmonte

 
DAELN2

 
(EL72F)

 
Eletricidade

 
1

 
Simone Croce�

 
DAELN3

 
(EEB22)

 
Circuitos Elétricos

 
1

 
Luis Carlos Vieira

 
DAEST

 
(MA70H)

 
Probabilidade e Esta�s�ca

 
2

 
Wesley Bertoli da Silva 

Silvana Heidemann Rocha
 

DAELT
 

(ET72F)
 

Eletricidade e Magne�smo
 
1 Juan Camilo Castellanos Rodriguez

 
DAFIS1

 
(FI71M)

 
Física 1

 
2

 
Ilda Abe

Rafael Carvalho Barreto
 

DAFIS2
 

(FI72M)
 

Física 2
 
1

 
Sara Rachel Orsi More�o

 
DAFIS3

 
(FI74M)

 
Física 4

 
1 Sergei Anatolyevich Paschuk

 
DAFIS4

 
(FI71G)

 
Física Elementar I

 
1 Silmara Alessi Guebur Roehrig

 
DAINF1

 
(CSF13) Fundamentos de Programação 1  

2
 

Leyza Elmeri Baldo Dorini

DAINF2  
(CSE20)

 
Técnicas de Programação

 
1

 
Jean Marcelo Simão

 
DAINF3

 
(CSF20)

 
Estrutura de Dados 1

 
1

 
Rodrigo Mine�o

 
DAINF4

 
(IF71A)

 
Computação 1

 
1

 
Luiz Nacamura Júnior

 
DAINF5

 
(CSD20) Introdução à Lógica para Computação  

1
 

Marina Groshaus
 

DAINF6
 

(CSD21)
 

Matemá�ca Discreta
 
1

 
Leandro Zatesko

 
DALEM

 
(CL71D)

 
Linguís�ca Geral

 
1

 
Walker Douglas Pincera�

 
DAMAT1

 
(MA71B) Geometria Analí�ca e Álgebra Linear  

4
 

A definir
 

DAMAT2
 

(MA71A)
 

Cálculo 1
 
3

 
A definir

 
DAMAT3

 
(MA72A)

 
Cálculo 2

 
2

 
A definir

 
DAMAT4

 
(MA73A)

 
Cálculo 3

 
2

 
A definir

 
DAMAT5

 
(MA71K)

 
Matemá�ca Elementar A

 
1

 
A definir

 
DAMAT6

 
(MA70G) Equações Diferenciais Ordinárias  

1
 

A definir
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DAMAT7

 
(MA70C)

 
Cálculo Numérico

 
1

 
A definir

 
DAMAT8

 
(MA71J)

 
Fundamentos de Matemá�ca

 
1

 
A definir

 
DAQBI

 
(QB72B)

 
Química Analí�ca I

 
1

 
Poliana Macedo Dos Santos

 

6. DAS INSCRIÇÕES
6.1 - Para concorrer ao processo de seleção da Bolsa-Monitoria, o candidato deverá:

I. Estar cursando, no mínimo, o 2º período da graduação;
II. Ter sido aprovado na disciplina/unidade curricular que caracteriza a área da Monitoria pretendida;
III. Comprovar haver compa�bilidade entre os horários de suas a�vidades acadêmicas e os propostos para o desenvolvimento da Monitora;
IV. Não receber outra bolsa, excetuando-se a Bolsa-Permanência, se for o seu caso; e
V. Não ter sofrido penalidades disciplinares no âmbito da UTFPR.

6.2 - Somente será aceita uma inscrição por estudante mediante Formulário de Inscrição online a ser preenchido disponível em
h�ps://forms.gle/yBfLXsfREKCNR1s98

6.2.1 - Na inscrição, o estudante poderá optar por uma disciplina de monitoria remunerada.
6.3 - A inscrição do candidato implica em compromisso tácito de aceitar as condições estabelecidas neste Edital, no Regulamento do Programa de Monitoria da
UTFPR, nas Instruções Norma�vas nº 03/2009 e nº 08/2020, e na Resolução nº 49/2020.

 

7.DA EXCLUSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O candidato será excluído do processo de seleção se não enviar o Formulário de Inscrição on- line no prazo estabelecido (Item 6.2 do Edital) e se as informações
prestadas não forem verdadeiras.
 
 
8.DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
 
8.1  - A seleção dos Estudantes-Monitores será feita a par�r de processo sele�vo elaborado pela Coordenação de Curso ou pela Chefia de departamento
acadêmico, sob orientação e supervisão da Diretoria de Graduação e Educação Profissional, conforme Quadro 2.

 

 

Departamento

 

Disciplina Critérios de Seleção Critérios a serem Av

DAEFI Desenvolvimento e Aprendizagem
Motora

Aprovação na disciplina, CR, nota ob�da na disciplina
e disponibilidade de horários.

DAELN1 Programação De Computador Aprovação da disciplina, CR, disponibilidade de
horários e, se necessário, entrevista

DAELN2 Eletricidade
Aprovação em eletricidade (EL72F, EL63A, ELP21 ou
EEB21), CR. nota em eletricidade, disponibilidade de
horários pela manhã e tarde.                   

DAELN3 Circuitos Elétricos Aprovação em Circuitos Elétricos (EL73F, ELP32, ou
EEB22), CR, nota na disciplina de Circuitos. domínio dos temas envolvidos (60%) e dispo

DAEST Probabilidade e Esta�s�ca

1. Entrevista, de caráter eliminatório;

2. Análise do histórico escolar, de caráter eliminatório:

-MA70H Probabilidade e Esta�s�ca

-MA61A Cálculo I (ou equivalente)

3. Ranking do maior coeficiente, de caráter
classificatório

- Maior coeficiente absoluto, em caso de empate
segue para o maior coeficiente normalizado.

- Análise das disciplinas cursadas;

- Comprome�mento com a monitoria;

- Disponibilidade de horário;

- Conhecimento do assunto;

- Interesse em novos conhecimentos  da áre

DAELT Eletricidade e Magne�smo Aprovação da disciplina, CR, nota da disciplina,
disponibilidade de horários

DAFIS1 Física 1 Aprovação da disciplina, CR, nota da disciplina,
disponibilidade de horários

DAFIS2 Física 2 Aprovação da disciplina, CR, nota da disciplina,
disponibilidade de horários

DAFIS3 Física 4 Aprovação da disciplina, CR, nota da disciplina,
disponibilidade de horários

DAFIS4 Física Elementar I Aprovação da disciplina, CR, nota da disciplina,
disponibilidade de horários

DAINF1 Fundamentos de Programação
1(CSF13)

Coeficiente acadêmico, Média do aluno na disciplina
pretendida e/ou disciplinas afins, Disponibilidade de
horário e, se necessário, entrevista

Caso seja necessário realizar entrevista, serã
disponibilidade de tempo (30%), expressão o
exposição de ideias (40%).

https://forms.gle/yBfLXsfREKCNR1s98
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DAINF2 Fundamentos de Programação
1(CSF13)

Coeficiente acadêmico, Média do aluno na disciplina
pretendida e/ou disciplinas afins, Disponibilidade de
horário e, se necessário, entrevista

Caso seja necessário realizar entrevista, serã
disponibilidade de tempo (30%), expressão o
exposição de ideias (40%).

DAINF3 Técnicas de Programação

Em caso de renovação, aprovação automá�ca se o
professor acordar. Em caso de monitor novo, aí tem- se
de estar aprovado na disciplina sendo que se pondera
nota na disciplina e CR.

DAINF4 Estrutura de Dados 1 Aprovação da disciplina, CR, nota da disciplina,
disponibilidade de horários

DAINF5 Computação 1

Em caso de renovação, aprovação automá�ca se o
professor acordar. Em caso de monitor novo, aí tem- se
de estar aprovado na disciplina sendo que se pondera
nota na disciplina e CR.

Caso seja necessário realizar entrevista, serã
disponibilidade de tempo (30%), expressão o
exposição de ideias (40%).

DAINF6 Introdução à Lógica para Computação Aprovação na disciplina, CR, nota na disciplina,
entrevista se achar necessário.

DAINF7 Matemá�ca Discreta Aprovação na disciplina, CR, entrevista
- Didá�ca para explicar um tópico simples re

- Domínio do conteúdo (peso 3); clareza e ad

DALEM Linguís�ca Geral Aprovação na disciplina, CR, entrevista e
disponibilidade.

Mo�vação (2), Aproveitamento na disciplina

Desempenho geral na entrevista (3).

DAMAT1 Geometria Analí�ca e Álgebra Linear 
Aprovação na disciplina, média geométrica do
coeficiente de rendimento e nota da disciplina
pretendida. Se necessário, entrevista.

Se houver necessidade de entrevista serão a
comunicação e a disponibilidade de horários

DAMAT2 Cálculo 1 
Aprovação na disciplina, média geométrica do
coeficiente de rendimento e nota da disciplina
pretendida. Se necessário, entrevista.

Se houver necessidade de entrevista serão av
comunicação e a disponibilidade de horários.

DAMAT3 Cálculo 2
Aprovação na disciplina, média geométrica do
coeficiente de rendimento e nota da disciplina
pretendida. Se necessário, entrevista.

Se houver necessidade de entrevista serão av
comunicação e a disponibilidade de horários.

DAMAT4 Cálculo 3
Aprovação na disciplina, média geométrica do
coeficiente de rendimento e nota da disciplina
pretendida. Se necessário, entrevista.

Se houver necessidade de entrevista serão av
comunicação e a disponibilidade de horários.

DAMAT5 Matemá�ca Elementar A
Aprovação na disciplina, média geométrica do
coeficiente de rendimento e nota da disciplina
pretendida. Se necessário, entrevista.

Se houver necessidade de entrevista serão av
comunicação e a disponibilidade de horários.

DAMAT6 Equações Diferenciais Ordinárias
Aprovação na disciplina, média geométrica do
coeficiente de rendimento e nota da disciplina
pretendida. Se necessário, entrevista.

Se houver necessidade de entrevista serão av
comunicação e a disponibilidade de horários.

DAMAT7 Cálculo numérico
Aprovação na disciplina, média geométrica do
coeficiente de rendimento e nota da disciplina
pretendida. Se necessário, entrevista.

Se houver necessidade de entrevista serão av
comunicação e a disponibilidade de horários.

DAMAT8 Fundamentos de Matemá�ca
Aprovação na disciplina, média geométrica do
coeficiente de rendimento e nota da disciplina
pretendida. Se necessário, entrevista.

Se houver necessidade de entrevista serão av
comunicação e a disponibilidade de horários.

DAQBI Química Analí�ca I
Aprovação na disciplina QB72B, nota na disciplina
QB72B, Coeficiente normalizado e semestre que se
encontra no curso.

X

 

8.2 - Caso exista somente um candidato para alguma das vagas, isto não garante ao candidato sua seleção pois, os responsáveis pelo processo sele�vo podem
julgar que ele não está apto para a vaga.

8.3  - Os estudantes classificados em segundo ou terceiro lugar poderão ser convidados para a monitoria remunerada em outra disciplina que não houver
estudantes selecionados ou aptos a assumir a vaga.

 

9.DA PERDA DO DIREITO À BOLSA MONITORIA AO ESTUDANTE
O candidato perderá o direito à Bolsa Monitoria se não cumprir as normas estabelecidas neste Edital e no Regulamento do Programa de Monitoria da UTFPR.
 
 
10.DA CERTIFICAÇÃO
O monitor que não exercer sua função até o final do tempo previsto em edital perderá o direito à cer�ficação ao final do programa.
 
11.DOS RESULTADOS
11.1 - Os resultados serão homologados e publicados pela Diretoria da Graduação e Educação Profissional da UTFPR, Câmpus Curi�ba, conforme CRONOGRAMA
disponibilizado no Apêndice I.
11.2 - Os resultados serão publicados na página da DIRGRAD-CT, no endereço eletrônico h�p://portal.u�pr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-
profissional/curi�ba.

http://portal.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-pro%EF%AC%81ssional/curitiba
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12.DOS RECURSOS
12.1 - Da publicação do resultado preliminar o candidato poderá, a seu critério, interpor recurso contra a decisão da comissão, no dia 18/02/2022.
12.2  - Os recursos devem ser encaminhados na data prevista neste edital para o e-mail dirgrad-ct@u�pr.edu.br, contendo no assunto "RECURSO EDITAL 35/2022 -
MONITORIA".
 
13.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1  - O candidato deverá basear-se no Regulamento do Programa de Monitoria ao Estudante da UTFPR, e nas instruções estabelecidas neste Edital para a
par�cipação no processo sele�vo de Bolsa-Monitoria.
13.2 - Os prazos constantes deste Edital são improrrogáveis e a perda de qualquer um deles implica na perda do respec�vo direito.
13.3 - As dúvidas e /ou omissões acerca do presente Edital serão dirimidas pela Diretoria de Graduação e Educação Profissional, observada a legislação vigente.
13.4 - O presente Edital e os resultados de suas etapas serão publicados no seguinte endereço eletrônico: h�p://portal.u�pr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-
profissional/curi�ba
13.5 - Para as questões decorrentes deste Edital fica definido o Foro da Jus�ça Federal de Curi�ba – Seção Judiciária do Paraná.

 

 

 

Curi�ba, 22 de Julho de 2022.

 

Prof. Dr. Marcelo Souza Mo�a 
Diretor de Graduação e Educação Profissional 

UTFPR - Campus Curi�ba 
(Assinado Eletronicamente)

 

 

Prof. Júlio Cesar Rodrigues Azevedo

Diretor Geral Subs�tuto - Campus Curi�ba

(Assinado Eletronicamente)

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MARCELO SOUZA MOTTA, DIRETOR(A), em (at) 22/07/2022, às 14:30, conforme horário oficial de
Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) JULIO CESAR RODRIGUES DE AZEVEDO, DIRETOR(A)-GERAL EM EXERCÍCIO, em (at) 22/07/2022,
às 14:31, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen�city of this document can be checked on the website) h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verifica�on code) 2844665 e o código CRC (and the CRC code) 3E3DC6CD.

APÊNDICE I – CRONOGRAMA DO EDITAL 35/2022

 

Inscrição dos Candidatos 26/07/2022 a 10/08/2022

Seleção dos Candidatos 11/08/2022 a 16/08/2022 

Divulgação Resultado Preliminar 17/08/2022 

Interposição de recursos quanto ao resultado preliminar 18/08/2022 

Resultado da Interposição de Recursos 19/08/2022

 Divulgação do resultado final Até 22/08/2022 

Entrega do Termo de Acordo e Plano de Trabalho 23/08/2022

Início das A�vidades do Estudante-Monitor 24/08/2022

Entrega da Ficha de Frequência (referente ao período de setembro) 20/09/2022

Entrega da Ficha de Frequência (referente ao período de outubro) 20/10/2022

Entrega da Ficha de Frequência (referente ao período de novembro) 18/11/2022

http://portal.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-profissional/curitiba
http://portal.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-profissional/curitiba
http://portal.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-profissional/curitiba
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Entrega da Ficha de Frequência (referente ao período de dezembro) 14/12/2022

 


