UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL n.º 18/ 2020
CHAMADA PÚBLICA DE EX-MONITORES DA UFAL
Seleção de Atividades Remotas propostas por ex-monitores da Ufal

1.

INTRODUÇÃO

A Universidade Federal de Alagoas, por meio da Pró-Reitoria de Graduação –
PROGRAD, torna público o Processo Seletivo Simplificado para a seleção de
Atividades Remotas propostas por ex-monitores da Ufal.
Diante do cenário atual em que a sociedade está inserida, é necessário pensar em
ações inovadoras e desafiadoras que insiram a Comunidade Acadêmica em um
ambiente de contínuo conhecimento. Visando incentivar a criatividade e a expressão
dos conhecimentos discente, especialmente dos ex-monitores, a Ufal propõe de
forma voluntária, a criação de um catálogo de Atividades que possam ser
ministradas por discentes, supervisionadas por docente e, de forma remota no
Programa de ‘Monitoria on-line.’

2.

DA FINALIDADE

Este Edital tem por finalidade selecionar Monitores Voluntários e suas respectivas
propostas de atividades de ensino on-line que envolvam: tecnologias digitais,
metodologias ativas, experimentos práticos, inovação, conhecimento, entre outros.
3.

DAS VAGAS

Poderão se inscrever como proponentes das atividades de Monitoria on-line,
discentes da graduação matriculados nos diversos cursos da Universidade Federal
de Alagoas (Ufal) que tenham sido monitores em semestres anteriores. Cada exmonitor poderá submeter apenas 01 proposta, seja individual ou em grupo de até 03
alunos.
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Quantidade de propostas submetidas, conforme o quadro abaixo:

CAMPUS

PREVISÃO DE VAGAS

Campus Arapiraca
50 + Cadastro Reserva

Campus Sertão
20 + Cadastro Reserva

Campus A. C. Simões
80 + Cadastro Reserva

Campus CECA

20 + Cadastro Reserva

TOTAL

170

4.

REQUISITOS PARA SER PROPONENTE DA ATIVIDADE

I.

Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Ufal;

II.

Ter sido Monitor aprovado em Processo Seletivo de Monitoria da Ufal;

III.

Ser comunicativo/a; e ter capacidade para lidar com diferentes públicos;

IV.

Ter familiaridade com as ferramentas digitais;

V.

Ter a proposta supervisionada por um ou mais docente(s) da Ufal.

5.

DAS INSCRIÇÕES

O período de inscrições será de 29 de abril a 10 de maio de 2020 e será realizado
por meio de preenchimento eletrônico do formulário disponível no link
https://docs.google.com/forms/d/1PbBpdRDJ8XFGpiunaun9FGZOvGKAeVUfhsgeeSPPas/edit
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Após a inscrição, o proponente deverá enviar o projeto de atividade + declaração de
ciência do docente supervisor para o e-mail:

monitoronlineufal@gmail.com a

declaração de ciência poderá ser dispensada se a proposta for enviada pelo e-mail
institucional do docente supervisor.

6. DA PROPOSTA DE ATIVIDADE

A proposta de atividade poderá contemplar: minicurso, live, oficina, web conferência,
resolução de exercícios, criação e manuseio de aplicativos, utilização de ferramentas
digitais para o ensino, produção de vídeo-aulas, intervenção artística ou outras
atividades de forma on-line.

7. DO RESULTADO

O resultado do (s) Monitor (s) Voluntário (s) selecionado (s) será divulgado no site
da Ufal, no período entre 12 e 18 de maio de 2020. Os candidatos aprovados e não
convocados no resultado da seleção irão compor um cadastro de reserva e poderão
ser convocados posteriormente. Para a seleção, será considerado o seguinte quadro
de critérios:
QUADRO DE CRITÉRIOS
Para seleção

8.

Pontuação

Disposição da proposta e metodologia adequada para o
alcance dos resultados

03

Originalidade e Inovação

04

Relevância e aplicabilidade da proposta

03

Total

10

DOS BENEFÍCIOS
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Os monitores on-line selecionados terão os seguintes benefícios:
 Certificado de Monitor on-line;
 Certificado de Supervisor on-line (para o docente);
 Participação do(a) ex-monitor(a) selecionado(a) em formações ofertadas pela
universidade (opcional).
A carga horária do certificado será de acordo com a carga horária da atividade
proposta (desde a preparação do projeto até a finalização da atividade).
9. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste Edital serão julgados pela Pró-Reitoria de Graduação. Em
caso de dúvida, entrar em contato com a PROGRAD por meio do endereço eletrônico
e-mail: monitoronlineufal@gmail.com

10. CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

Divulgação do edital

29 de abril de 2020

Inscrição de Propostas

De 29 de abril a 10 de maio de 2020

Análise das Propostas

Até 17 de maio de 2020

Divulgação do Resultado

Período entre 12 e 18 de maio de 2020

Recurso

Até 24 horas após a Publicação do Resultado

Execução das Propostas

De 20 de maio a 20 de julho de 2020

Maceió, 29 de Abril de 2020.
Cristina Barros de Castro Araujo
Gerente de Programas e Projetos
Willamys Cristiano Soares Silva
Coordenador de Desenvolvimento Pedagógico
Amauri da Silva Barros
Pró-Reitor de Graduação
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