
 
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 
 

NORMAS COMPLEMENTARES 
AO EDITAL SIMPLIFICADO N.º 11/ 2021/CDP/PROGRAD/UFAL – SELEÇÃO 

DE MONITORIA ON-LINE 
 
A DIREÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS COMUNICAÇÃO E ARTES, no uso de 
suas atribuições definidas no Regimento Geral da Ufal, conforme Edital Simplificado nº 
11/2021/CDP/PROGRAD/UFAL, por meio da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, Considerando a pandemia do Coronavírus (COVID-
19) e os casos de infecção no Brasil; as orientações da Organização Mundial da Saúde – 
OMS, do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia e do Ministério da Educação; a 
Resolução n.º 80/2020- CONSUNI/UFAL, que estabelece o Calendário Acadêmico 
Administrativo do Ensino de Graduação da UFAL no contexto da pandemia, torna público o 
Edital Seleção de Monitoria on-line para o semestre 2020.1 e 2020.2. Para o primeiro 
semestre (2020.1) todo o processo seletivo e execução das atividades deverá ser realizado 
na modalidade on-line. Para o segundo semestre (2020.2) a modalidade da monitoria 
dependerá de normativa do CONSUNI, divulga:  

 
 

1. DAS VAGAS E CRITÉRIOS DE BOLSA PARA O MONITOR ON-LINE 
 

1.1   Todos os monitores selecionados serão para a modalidade SEM BOLSA.  

1.2   A depender da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da dotação orçamentária 
disponibilizada para a UFAL, serão disponibilizadas cotas de bolsas para as 
Unidades Acadêmicas e os primeiros classificados poderão receber 03 (três) 
parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a bolsa de monitoria 
para 2020.1. 

1.3  Caso seja disponibilizada Bolsa de Monitoria para 2020.1, estas serão 
distribuídas entre as Unidades Acadêmicas de acordo com o Artigo 9º da 
Resolução n.º55/2008-CONSUNI. 

1.4  Sendo disponibilizado o recurso financeiro, não terá direito à bolsa de 
monitoria o discente que já tiver outro tipo de bolsa, seja dos Programas da 
UFAL ou de outros órgãos financiadores. 

 

1.5  Vagas de monitores por curso na modalidade SEM BOLSA  

 

 

 



 
 

 
CURSOS  

 
DISCIPLINAS 

 
NÚMERO DE 

VAGAS  
BIBLIOTECONOMIA • Análise da informação 1; 

• Análise e síntese da 
informação; 

• Representação 
descritiva da informação 
1; 

• Representação 
descritiva 2; 

• Estudo de usuário e 
necessidades de 
informação 1. 

   
 
 
 
 

5 

DANÇA • Projetos Integradores 1; 

• História e Estética da 
dança 1; 

• Danças Tradicionais dos 
Povos 2; 

• Organização do trabalho 
acadêmico; 

• Estudos do Corpo 1. 

 
 
 
 

6 

FILOSOFIA • História da filosofia 
antiga 1;  

• História da filosofia 
antiga 2; 

• Lógica. 

 
 

3 

HISTÓRIA BACHARELADO e LICENCIATURA • Estágio Supervisionado I;  

• Estágio Supervisionado 
2;   

• Paleografia e História do 
Brasil 2;  

• Teoria Sociológica.  

 
 
 

5 

JORNALISMO • Oficina de Produção 
Audiovisual; 

• Estética da 
Comunicação; 

• Comunicação e 
Cibercultura; 

• Linguagens e Gêneros 
Radiofônicos; 

• Oficina de 
Radiojornalismo; 

• Oficina de Edição em 
Mídia Impressa e Digital  

 
 

 
 
 
 
 
 

6 

MÚSICA • Harmonia 1 

• Harmonia 2 

2 



 
RELAÇÕES PÚBLICAS • Racismo e seus impactos 

nas organizações; 

• Planejamento de 
Comunicação em 
Relações Públicas; 

• Produção Cultural, 
Gestão de Eventos e 
Cerimonial; 

• Mix Comunicacional e 
Marca. 

 
 
 
 
 

3 

TEATRO • Teatro de animação; 

• Organização do trabalho 
acadêmico 

• Fundamentos da 
encenação 

• Apreciação de 
espetáculos teatrais 

 
 

4 

 
Obs.: O número de vagas fica a critério das respectivas coordenações dos Cursos do 
ICHCA. 
 
2. INSCRIÇÕES ON-LINE 
 
2.1  As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma on-line, através de links de 

inscrição, disponibilizados pelas respectivas coordenações dos cursos do ICHCA, em 
seus canais de divulgação, no período de 02 a 04 de março de 2021. 

 
2.2  Os documentos requeridos na inscrição serão enviados de maneira on-line, no ato da 

inscrição. 

 
3. REQUISITOS PARA SE CANDIDATAR A MONITOR ON-LINE 

 
 I - Ser discente regularmente matriculado em curso de graduação da UFAL; 
 II - Ter sido aprovado na disciplina/área do conhecimento em que pretende ser monitor 
on-line, com no mínimo média 7 (sete);  
 III - Ser aprovado no processo seletivo para a monitoria on-line com, no mínimo, média 7 
(sete);  
 IV - Dispor de 12 (doze) horas semanais para as atividades de monitoria on- line; 
 V -Ter conhecimento e/ou habilidades com as tecnologias digitais de informação e 
comunicação. 
 
4. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA INSCRIÇÃO 

 
I – Comprovante de matrícula; 
II – Histórico escolar em que conste a disciplina que é pré-requisito para a monitoria em 
que deseje se inscrever. 



 
5. SELEÇÃO ON – LINE  (Entre 05 e 08  de março de 2021) 

 
5.1  As respectivas coordenações de monitoria de curso, ficarão responsáveis por 

inscrições, instrumentos de seleção e homologação do resultado final. 
5.2  Devido ao curto prazo da seleção, não haverá prova. 
5.3  Pode ser adotado o critério, informado abaixo: 

 
 
 

6. PLANO DE ATIVIDADES 

A documentação referente a seleção (Plano de Atividades da monitoria on-line, 
resultado da seleção, termos de compromisso) deverá ser enviada à Coordenação Geral 
de Monitoria do ICHCA, exclusivamente através do e-mail: 
coordenacaomonitoriaichca@gmail.com, até dia 10 de março de 2021. 

 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

7.1  O Coordenador (a) de Monitoria deverá encaminhar à PROGRAD, ao término da 
Monitoria, o Relatório Final da Coordenação de Monitoria.  

7.2  Sendo disponibilizado o recurso financeiro, não terá direito à bolsa de monitoria o 
discente que já tiver outro tipo de bolsa, seja dos Programas da UFAL ou de outros 
órgãos financiadores. 

7.3  A Coordenação de Monitoria deve enviar o Relatório de frequência de monitoria até o 
dia 25 de cada mês, exceto a referente ao mês de dezembro (quando for o caso), devido 
ao encerramento do exercício.  

7.4  A frequência não enviada no prazo estabelecido deverá ser encaminhada apenas no 
mês seguinte junto com a frequência atual.  

7.5  O monitor que não for informado na frequência por 02 (dois) meses consecutivos terá 
sua monitoria cancelada automaticamente pela PROGRAD. 

7.6  Não será permitido que um discente seja monitor de mais de uma disciplina, 
independentemente de ser com ou sem bolsa. 

7.7 Sendo ofertada bolsa, o pagamento será realizado exclusivamente em conta corrente 
no nome do próprio monitor. 

 

 

 

8. CRONOGRAMA 

Nota da disciplina Coef. Rendimento Entrevista 

Peso 3 Peso 2 Peso 5 

mailto:coordenacaomonitoriaichca@gmail.com


 
  

ATIVIDADES DATA 

Coordenações de Monitoria dos cursos ICHCA,  
enviar o Plano de Monitoria, solicitando 
monitores na modalidade SEM BOLSA 

 
Até  26 de fevereiro de 2021 

Publicação das Normas Internas Complementares 
(Coordenação Geral de Monitoria ICHCA) 

01 de março de 2021 

Realização das inscrições on-line De 02 a 04 de março de 2021 

Seleção on-line  
(Coordenações de Monitoria do cursos ICHCA) 

 
De 05 a 08  de março de 2021 

Encaminhar à Coordenação  Geral de Monitoria 

do ICHCA, por e-mail, o Plano de Atividades,o 

resultado da seleção,e os Termos de 

Compromissos assinados 

 
 
 
Até 10 de março de 2021 

Início das atividades do monitor on-line 10 de março de 2021 

Vigência da Monitoria on-line 1º semestre 
(2020.1)  

 

De 10/03/2021 até o término do 
semestre 2020.1  

 

 
 

Maceió, 01 de março de 2021. 
 

 
SANDRA NUNES LEITE 

DIRETORA DA UNIDADE 
ICHCA/UFAL 

 
 

JOYCE DE MATOS BARBOSA 
COORDENADORA GERAL DE MONITORIA 

ICHCA/UFAL 
 

 
MÁRCIA SILVÂNIA FERREIRA E SILVA SANTOS 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
ICHCA/UFAL 


