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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
, , @cidade_unidade@/, CEP  

Telefone: - h�p://www.ufpr.br/ 
  

Edital nº 01/2021 SELEÇÃO MONITORIA- NTE/SEPT/2021

Processo nº 23075.025153/2021-24

                     

EDITAL DE SELEÇÃO 01/2021 - NTE/SEPT
PROGRAMA EMERGENCIAL DE MONITORIA DIGITAL

APOIO AO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO SEPT
 
 

Este processo de seleção tem como regra geral o conteúdo do Edital 01/2021 – PROGRAMA
EMERGENCIAL DE MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA DIGITAL PARA OS NÚCLEOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL
PROGRAD/CIPEAD/COAFE e editais posteriores que eventualmente o modifiquem ou complementem.

Este edital torna pública a seleção de monitores(as) para atuar no programa emergencial de monitoria
digital – apoio ao NTE/SEPT.

I – Sobre as vagas

Quan�dade: 6 (seis) vagas, sendo 4 para bolsistas e 2 para voluntários.

II – Sobre as bolsas

Quan�dade: 4 (quatro) bolsas. 
Valor da Bolsa: R$750,00. 
Vigência da bolsa: 3 meses iniciando em 07/06/2021.

Distribuição das bolsas: as bolsas serão distribuídas conforme a classificação dos candidatos neste edital,
iniciando do primeiro colocado. Se o candidato contemplado com bolsa desis�r, ela será concedida na
ordem de classificação deste edital.

III – Requisitos para par�cipar do processo de seleção

• Ser estudante de um dos cursos do Setor de Educação Profissional e Tecnológica – SEPT, com
matrícula a�va e que apresente frequência regular e desempenho acadêmico sa�sfatório;

• Ter disponibilidade de 20h semanais para a�vidades de monitoria, sem prejuízo a suas a�vidades
acadêmicas;

• Possuir conhecimentos e habilidades necessárias para u�lizar tecnologias digitais de comunicação
e informação, assim como ter facilidade no uso dessas tecnologias (verificar item IV deste edital);

• Dispor em seu domicílio de computadores (desktop, notebook ou tablet, entre outros) e acesso à
Internet em quan�dade e qualidade necessárias para o desempenho adequado das suas atribuições;

• Ter disponibilidade para par�cipar de eventos/a�vidades promovidas pelo Programa de monitoria;



21/05/2021 SEI/UFPR - 3534540 - Edital

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3821596&infra_siste… 2/4

• Conhecer e cumprir seus compromissos com respeito à SIEPE.

IV – Categorias de a�vidades a serem desenvolvidas

1. Apoio na organização de materiais para as aulas síncronas e/ou assíncronas

• Formatar material com recursos de texto e imagem (Exemplos de ferramentas que podem
ser u�lizadas: CANVA, PowerPoint, Prezi);

• Auxiliar no processo de edição de material audiovisual;

• Auxiliar no armazenamento e organização dos materiais na UFPR VIRTUAL ou Moodle
específico do curso; no youtube.

2. Apoio nas aulas síncronas e/ou assíncronas

• Recepcionar os alunos na turma;

• Sistema�zar as dúvidas registradas no chat e repassar para o professor;

• Computar a frequência dos alunos nas a�vidades;

• Acompanhar a frequência e o desempenho dos alunos nas a�vidades para ajudar o
professor a contatar os alunos desmo�vados ou que não estão entregando as tarefas.

3. Apoio nas a�vidades que integram o ensino, a pesquisa e a extensão

• Elaborar material de divulgação de eventos relacionados ao uso das Tecnologias Digitais na
Educação, promovidos pelo NTE/SEPT, pelas coordenações de curso e pelos professores;

• Auxiliar na produção de materiais para cursos de extensão como edição de vídeos e
formatação de material com recursos de imagem e texto;

• Auxiliar em eventos virtuais do NTE/SEPT;

 4. Apoio nas a�vidades de funcionamento do NTE:          

• Auxiliar na atualização do site do NTE/SEPT;

•  Auxiliar na atualização do canal do youtube do NTE/SEPT;

•  Auxiliar na divulgação de eventos promovidos pelo NTE/SEPT.

VI - Inscrição

• As inscrições deverão ser realizadas de 24 a 26 de maio até às 14h do dia 26 de maio de 2020.

• Os seguintes dados e documentos devem ser encaminhados para o e-mail ste.sept@ufpr.br:

- Nome completo;

- GRR;

- CPF;

- Telefone com DDD;

- Curso;

- Nome do banco, número de agência e conta corrente (individual, no nome do estudante)
para recebimento da bolsa, se for contemplado;

- Histórico Escolar com IRA;

- Comprovante de matrícula do primeiro semestre de 2020;

- Carta de Intenção (por que você deseja par�cipar do programa de monitoria de apoio ao
NTE/SEPT; quais são seus conhecimentos, habilidades e experiências; se está trabalhando;
período do dia disponível para as a�vidades da monitoria; recursos que dispõem para
desenvolver as a�vidades da monitoria; outras informações que considere relevante).

VII - Critérios de seleção
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• (1) Análise da Carta de Intenção com obje�vo de iden�ficar a disponibilidade para par�cipação nas
a�vidades do projeto e a afinidade do(a) candidato(a) com as a�vidade descritas neste edital; (2)
Análise do histórico escolar.

• Critérios de Desempate:

1o. critério: Maior IRA; 
2o. critério: Idade (a maior idade).

V – Obrigações do bolsista ou voluntário

• Cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas semanais;

• Realizar, com o devido aproveitamento, os cursos e demais a�vidades forma�vas oferecidas pela
CIPEAD/PROGRAD des�nados aos estudantes par�cipantes da monitoria digital;

• Desenvolver as a�vidades programadas para a monitoria digital;

• Par�cipar das reuniões com a equipe de professores do NTE/SEPT;

• Todos os estudantes par�cipantes do Programa Emergencial de Monitoria Digital estão
convocados a par�cipar do Encontro de A�vidades Formavas (ENAF), que ocorre durante a Semana
Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE). A par�cipação na SIEPE é obrigatória para todos os
estudantes bolsistas, como ouvintes ou como apresentadores de trabalhos no ENAF, sendo
necessária uma carga horária mínima de 12h de par�cipação. No caso de apresentação de trabalho,
as regras e prazos para submissão dos resumos serão definidos em edital próprio da SIEPE/ENAF.
Não é necessária a inscrição prévia para par�cipação como ouvinte em qualquer a�vidade da SIEPE,
sendo obrigatório apenas o registro da frequência nos dias do evento para contabilização das horas.

VIII - Cronograma das Etapas

Data Descrição

21 de maio Divulgação do edital.

24 a 26 de maio

Período de inscrição dos interessados em
participar do Programa Emergencial de
Monitoria Digital para apoiar o
NTE/SEPT.

26 a 28 de maio

Análise da documentação dos candidatos e
divulgação do resultado no site do
NTE/SEPT:
http://www.sept.ufpr.br/portal/nte/

01 de junho
Encaminhamento da documentação dos
candidatos contemplados com bolsa para a
COAF/PROGRAD.

07 de junho
Início das atividades do Programa
Institucional de Monitoria Digital - Apoio
aos NTES

 

Prof.ª. Iara Maria Bruz
Coordenadora do NTE/SEPT
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Documento assinado eletronicamente por IARA MARIA BRUZ, CHEFE DA SECAO DE
TECNOLOGIA EDUCACIONAL - SEPT (EM EXERCÍCIO), em 21/05/2021, às 13:42,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3534540 e o
código CRC 3BE89AC4.
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