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EDITAL DE SELEÇÃO  

BOLSISTA MONITORIA – PROGRAMA 2023/1 

CURSO PEDAGOGIA 

 

DISCIPLINA EDUCAÇÃO DO CORPO E INFÂNCIA 

 

PROFESSORA: Luciane Paiva Alves de Oliveira 

 

Nº DE VAGAS: 2 (DUAS) 

 

PRÉ-REQUISITOS (conforme edital n. 02/2023/PROGRAD/COAFE-PIM):  

- Estar com matrícula ativa em curso de graduação da UFPR;  

- Apresentar frequência regular e desempenho acadêmico satisfatório no curso; 

- Ter sido aprovad@ na disciplina “Metodologia do ensino de Educação Física” 

do curso de Pedagogia;  

- Ter disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades de monitoria;  

- Não receber qualquer outro tipo de bolsa institucional, ou não (Iniciação 

Científica, Extensão, PET, PIBID, Residência Pedagógica, Licenciar etc.), 

com exceção do grupo de bolsas PROBEM. 

 

INSCRIÇÕES: até às 16hs do dia 23/03/23 com o preenchimento on-line da ficha de 

inscrição (https://forms.gle/zJdPg8ze76RpqfkU9), anexando cópia do histórico escolar 

em que conste a nota e a frequência de aprovação na disciplina “Educação do Corpo e 

Infância”, bem como o IRA (Índice de Rendimento Acadêmico). 

 

SELEÇÃO: acontecerá por meio de entrevista on-line no dia 23/03/23, das 18h30 às 

22h, via plataforma Teams. O horário exato da entrevista dependerá do número de 

candidatos/as inscritos/as e o aviso ocorrerá por intermédio do chat. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (de acordo com o artigo 1º da 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%.  

* Parágrafo único – O maior IRA (Índice de Rendimento Acadêmico), 

servirá, apenas, de critério para desempate. 

 

VIGÊNCIA DO PROGRAMA: 27/03/23 a 01/07/23. 

 

 

 

https://forms.gle/zJdPg8ze76RpqfkU9
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ATRIBUIÇÕES DO/DA MONITOR/A: 

Durante a vigência do programa ocorrerão encontros sistemáticos de orientação entre a 

docente e o/a monitor/a. O/a estudante acompanhará algumas aulas ministradas pela 

professora, participando dos debates promovidos em sala. Também auxiliará no 

esclarecimento de possíveis dúvidas dos/as discentes, por intermédio de suporte via 

plataforma Teams. O/a monitor/a planejará e ministrará oficinas com atividades práticas, 

a partir de temas pertinentes à disciplina. Também organizará uma investigação sobre 

materiais didáticos que, posteriormente, serão disponibilizados na biblioteca virtual da 

disciplina, servindo de subsídio para a elaboração de trabalhos. Por fim, participará do 

Encontro de Atividades Formativas (EAF), que compõe a Semana Integrada de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (SIEPE) da UFPR. 

 

BOLSA: 03 (três) parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o acompanhamento 

da referida disciplina, durante o calendário acadêmico de 15 semanas. 

 

CERTIFICADO: a certificação será realizada pela COAFE/PROGRAD mediante 

apresentação de relatório ao final das atividades. 

 

OUTROS: Demais disposições devem ser observações nas Resoluções n.  91/99 e 43/03 

– CEPE/UFPR, bem como edital n. 02/2023/PROGRAD/COAFE-PIM. 

 

CONTATO: Em caso de dúvidas, enviar e-mail para lucianepaiva@ufpr.br 

 

. 

Curitiba, 20 de março de 2023. 

Profª Luciane Paiva Alves de Oliveira. 

 
 


