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Serviço Público Federal 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSAS DE MONITORIA ACADÊMICA 

Edital de Seleção de Monitoria Acadêmica 2021/1 

 

O Departamento de Geodésia (DEGD) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), no uso de suas atribuições, torna público o presente Edital de Seleção de 

Monitoria Acadêmica para o semestre de 2021/1, em acordo com o estabelecido no 

processo SEI UFRGS 2872114 - Ofício-Circular 007.2021 disponível em 

https://www.ufrgs.br/prograd/cronograma-das-monitorias-de-atividades-de-ensino/ 

O cronograma de atividades, a legislação e demais documentos e tutoriais 

relacionadas às Monitorias Acadêmicas estão disponíveis no site da PROGRAD, em 

www.ufrgs.br/prograd/prograd/comgrad-departamento/kit-graduacao/monitorias e no 

site da SEAD, em www.ufrgs.br/sead/servicos-ead/monitoria. 

Para candidatar-se o aluno deve atender as exigências constantes no Art. 7o, da 

Instrução Normativa PROGRAD/SEAD no 03/2013: 

Art. 7o São quesitos obrigatórios para alunos candidatarem-se: 

I 
Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFRGS, entre a segunda e a 

última etapa (semestre) do curso; 

III Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais; 

IV 
Não estar vinculado a nenhum outro tipo de bolsa ou programa acadêmico da UFRGS de 

atividade remunerada; 

V Não estar em débito com a Universidade; 

VI 

Ter integralizado um número de créditos obrigatórios igual ou superior à soma dos 

créditos das disciplinas obrigatórias da primeira etapa do curso em que estiver 

matriculado; 

VII 

Possuir, a partir da segunda matrícula, taxa de integralização (número de créditos 

obtidos/número de matrículas no curso) igual ou superior a 40% da Taxa de Integralização 

Média (TIM) do respectivo curso; 

VIII 

Não apresentar, no período letivo imediatamente anterior àquele que houver a candidatura 

à monitoria, reprovação por falta de frequência (FF) em mais de 40% das Atividades de 

Ensino em que esteve matriculado. 

Ainda, essa Instrução Normativa, Art. 17o, veda ao Monitor a realização de 

monitoria em conflito com o horário das Atividades de Ensino em que estiver matriculado 

ou de outras atividades necessárias à sua formação acadêmica. Considerando o Artigo 7, 

inciso III, que define a carga horária como vinte (20) horas semanais, é do entendimento 

da PROGRAD e da SEAD que a realização de Atividades Acadêmicas que exigem 

contrapartida de carga horária é incompatível com as Monitorias Acadêmicas Presenciais 
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Voluntárias, Remuneradas, Especiais e Utilizando Tecnologia EaD. Essa definição se 

aplica a Iniciação Científica, Voluntária e Remunerada, PET, Estágio Não-Obrigatório, 

Bolsa de Extensão e Bolsa Aperfeiçoamento PRAE, por exemplo. 

O oferecimento de inscrição aos interessados nas modalidades de 

monitorias remuneradas será no período de 08 a 16 de julho de 2021, via 

Portal do Aluno. Seguem as atividades de ensino com vagas e as 

Modalidades (Monitoria Presencial e EAD): 

Atividade de Ensino Modalidade Vagas 

GEO 05501 - Topografia I Presencial 1 

GEO 05501 - Topografia I EAD 1 

No caso da Atividade de Ensino GEO 05501 – TOPOGRAFIA I os alunos que cursaram com 

aprovação a Atividade de Ensino GEO 05501 – TOPOGRAFIA I poderão se inscrever através 

do portal do aluno. 

 

 

1. SELEÇÃO  

A Seleção e Classificação dos alunos inscritos serão feitas em reunião virtual da 

Banca Examinadora, no dia 20/7/2021, às 14:00 h. 
 

Documento exigido para 

inscrição na seleção: 

Histórico escolar de antes do início da 

Encomenda de Matrícula, que deverá ser 

enviado ao e-mail jair.weschenfelder@ufrgs.br 

até o dia 19/7/2021, 23:59 h. 

Disciplina para a qual serão 

admitidos monitores: 
Topografia I 

Forma de seleção: 
Avaliação de desempenho acadêmico pelo 

histórico escolar do aluno candidato. 
 

Critérios (pontos) de avaliação e classificação dos candidatos: 

Conceito em Topografia I: 
Conceito A: 15 pontos 

Conceito B: 10 pontos 

Conceito C: 5 pontos 
 

Cursou outra disciplina de Topografia do Departamento de Geodésia (UFRGS): 

Topografia aplicada à Eng. 

Cartográfica: 

Conceito A: 3 pontos 

Conceito B: 2 pontos 

Conceito C: 1 ponto 

Topografia aplicada à Eng. Civil: 
Conceito A: 3 pontos 

Conceito B: 2 pontos 

Conceito C: 1 ponto 

Topografia de Minas:   

Conceito A: 3 pontos 

Conceito B: 2 pontos 

Conceito C: 1 ponto 
 

Número de créditos concluídos: 0,1 ponto por crédito concluído 
 

Critérios de desempate: 

Desempenho na disciplina de Topografia I, 

seguido de maior número de créditos 

concluídos. 
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2. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

O Resultado da Seleção será divulgado no dia 20 de julho de 2021, através de e-

mail ao candidato. 

 

3. CARGA HORÁRIA 

O aluno selecionado será vinculado a um professor(a) orientador(a) e deverá 

cumprir carga horária de 20 (vinte) horas semanais. 

 

4. ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 

Após a divulgação dos Resultados da Seleção, os alunos selecionados deverão 

assinar o Termo de Compromisso eletronicamente até o dia 30 de julho de 2021. 

O aluno que não assinar no prazo acima referido o Termo de Compromisso será 

considerado desistente, sendo sua vaga ocupada pelo suplente imediato. 

 

5. ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DOS MONITORES 

Acompanhamento das atividades da disciplina de Topografia I durante o período 

de vigência da bolsa. 

 

 

Porto Alegre, 7 de julho de 2021 

 

 

 

Prof.  Jair Weschenfelder 

Chefe do Departamento de Geodésia 


