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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

PROGRAMA EMERGENCIAL DE MONITORIA DIGITAL 

 

 Com base no Edital n. 05/2021 – PROGRAD/COAFE/MONITORIA/2021e 

Edital 06/2021/PROGRAD/COAFE/MONITORIA/2021, divulgamos o presente edital 

de chamada pública para a seleção de 1 (um) monitor bolsista para o Programa 

Emergencial de Monitoria para o período de 20/09/2021 a 20/12/2021, para a 

disciplina de Fundamentos de Gestão (GP103), do curso superior de tecnologia 

em Gestão Pública, a ser ministrada pela Profa. Dra. Clecí Körbes.  

De acordo com o Edital 06/2021/PROGRAD/COAFE/MONITORIA/2021, “os 

bolsistas selecionados receberão três parcelas de bolsa, correspondentes ao 

período de 20 de setembro a 20 de dezembro de 2021”. 

PRÉ-REQUISITOS 

Poderão se candidatar os discentes com matrículas ativas em cursos de 

Graduação da UFPR que: 

a) apresentem frequência regular e desempenho acadêmico satisfatório;  

b) tenham concluído a disciplina de Fundamentos de Gestão – GP 103, disciplina 

equivalente ou um conjunto de disciplinas que, reunidas, contemplem integralmente 

a ementa da disciplina;  

c) tenham disponibilidade de 12h semanais para atividades de monitoria;  

d) possuam conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias 

digitais de comunicação e informação;  

e) disponham em seu domicílio de computadores (desktop, notebook ou tablet, 

dentre outros) e acesso à Internet em quantidade e qualidade necessárias para o 

desempenho adequado das suas atribuições;  

f) se aprovados e quando convocados, realizem, com o devido aproveitamento, o 

curso de formação ofertado pela CIPEAD/PROGRAD (Mediação pedagógica para 

monitores digitais). 
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ATIVIDADES 

O estudante monitor digital poderá ser um elo para fortalecer e mediar a 

comunicação entre a professora e os estudantes: ele terá a função de diagnosticar 

dúvidas e dificuldades em relação aos conteúdos das disciplinas e ao acesso e 

utilização de recursos tecnológicos junto aos discentes, auxiliá-los quando possível 

e, quando não for possível, reportará as dúvidas e dificuldades à docente. Em 

parceria com a professora e com o Núcleo e Tecnologias Educacionais (NTE) do 

SEPT, poderá esclarecer dúvidas a respeito dos recursos tecnológicos da UFPR 

Virtual e dos programas da PRHAE para acesso aos recursos tecnológicos.  

O monitor digital também colaborará no controle de frequência dos discentes: 

realizará o acompanhamento das atividades postadas na UFPR Virtual, manterá 

contato individual com o estudante quando este atrasar a postagem das tarefas de 

acompanhamento de aprendizagem e frequência em mais de uma semana ou 

quando atrasar em um dia a postagem de avaliações.  

O monitor digital deverá ainda pesquisar materiais que auxiliem os 

estudantes na contextualização dos conteúdos da disciplina e na percepção das 

suas relações com a prática em gestão pública. Esses materiais serão 

disponibilizados em fóruns semanais, fomentando, junto com a professora, reflexões 

e discussões sobre o contexto histórico das diferentes abordagens, diferentes 

perspectivas de análise desses contextos, as potencialidades/benefícios ou 

limites/problemas de aplicação das diferentes abordagens administrativas na gestão 

das organizações públicas ou privadas, exemplos de situações em que as 

abordagens teóricas se aplicam na prática administrativa em organizações públicas 

e os respectivos resultados, síntese de ensinamentos relevantes para a prática 

profissional e outras estratégias de contextualização dos conteúdos trabalhados.  

Quando convocado, o monitor deverá participar das atividades formativas 

oferecidas pela PROGRAD/CIPEAD. No final da monitoria o aluno deverá elaborar 

um relatório final, seguindo as normativas vigentes para a modalidade em questão 

da UFPR, sob a orientação da professora, e cumprir os compromissos com respeito 

ao Encontro de Atividades Formativas (EAF), que ocorre durante a Semana 

Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE).  
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 Serão considerados os critérios de seleção de monitores previstos na 

Resolução n. 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%.  

O maior IRA (Índice de Rendimento Acadêmico), servirá, apenas, de critério 

para desempate. 

INSCRIÇÃO 

Os interessados devem se inscrever enviando mensagem para a professora 

responsável pela disciplina, no e-mail cleci.korbes@ufpr.br, até às 14h do dia 15 

de setembro de 2021 (quarta-feira).  

No e-mail, o candidato deve incluir uma cópia do histórico escolar com IRA, 

cópia do RG, cópia do CPF, cópia do comprovante de conta corrente e colocar as 

seguintes informações:  

1) Nome completo:  

2) E-mail:  

3) CPF:  

4) RG:  

5) Telefones:  

6) Período do curso:  

7) GRR:  

8) Nome do banco, número de agência e conta corrente (individual, no nome do 

estudante) para recebimento da bolsa.  

9) Uma produção de texto descrevendo as razões para buscar a monitoria digital em 

Fundamentos de Gestão e indicando relações dos conhecimentos dessa disciplina 

com a Gestão Pública. Essa produção corresponde à avaliação escrita feita pela 

professora da disciplina e terá peso de 45% na seleção. 

As entrevistas serão agendadas por meio do e-mail dos inscritos para a noite 

do dia 15/09/21, das 21h às 22h, pela plataforma Teams, da Microsoft Office. 
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RESULTADOS  

A divulgação do resultado será realizada até o dia 16/09/2021 nos mesmos 

meios em que foram divulgados o presente edital e pelo e-mail dos alunos inscritos.  

 

_________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Clecí Körbes 

Responsável pela disciplina de Fundamentos de Gestão (GP103) 

 

Curitiba, 10 de setembro de 2021. 


