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EDITAL 02/2020 
MONITORIA NÃO-SUBSIDIADA 
 
Em conformidade com a Resolução nº 007/2000, encontram-se abertas no curso de Jornalismo - 
Bacharelado da UFSM-FW as inscrições para preenchimento de vagas de MONITORIA NÃO-
SUBSIDIADA para as seguintes disciplinas 2020/1: 
 
Disciplina Vagas Carga 

horária 
semanal 

Requisitos Seleção 

DECOM1057 - Reportagem 
em Mídia Sonora  
Profa. Mirian Quadros (e-mail: 
mirianrq@gmail.com) 

02 8h - Já ter cursado com 
aprovação a disciplina 
de Reportagem em 
Mídia Sonora ou 
equivalente; 
- Ter disponibilidade 
para atuar, 
preferencialmente, no 
horário da disciplina 
(quartas e/ou quintas - 
manhã);  
- Conhecimentos 
básicos em edição de 
áudio. 

Análise do 
histórico 
escolar e 
entrevista. 

DECOM 1062 - Reportagem 
em Jornalismo Impresso 
Prof. Reges Schwaab (e-mail: 
reges.ts@gmail.com) 

02 8h - Ter cursado, com 
aprovação, a disciplina 
de Reportagem em 
Jornalismo Impresso;  
- Ter disponibilidade 
para atuar, 
preferencialmente, no 
horário da disciplina 
(terças e/ou quartas - 
manhã);  
- Ter bom domínio da 
escrita jornalística, 
capacidade e 
disposição para 

Análise de 
histórico 
escolar, de 
um texto 
jornalístico e 
entrevista 
presencial. 
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supervisão de apuração 
e de edição de textos. 

DECOM 1055 - Planejamento 
Gráfico 
Profa. Angela Zamin (e-mail: 
zamin.angela@gmail.com) 

02 8h - Ter disponibilidade 
para atuar, 
preferencialmente, no 
horário da disciplina 
(quintas e/ou sextas - 
turno manhã);  
- Ter bom domínio de 
software de editoração 
gráfica. 

Análise de 
histórico 
escolar e 
entrevista 
presencial 

DECOM 1014 - Políticas 
públicas em Comunicação 
Profa. Claudia Moraes (e-mail: 
chmoraes@gmail.com) 

01 8h - Estudante de 
Jornalismo ou 
Relações Públicas 
- Ter cursado, com 
aprovaçao, a disciplina 
Políticas Públicas em 
Comunicação 
- Ter disponibilidade 
de 02 turnos para 
atendimento aos 
estudantes 
- Ter disponibilidade 
no horário da oferta da 
disciplina (quinta-
feira, pela manhã). 

Média 
simples de 
duas notas: 
- Nota 1 -  
Nota na 
disciplina 
cursada. 
- Nota 2 – 
Entrevista. 

 
NORMAS GERAIS: 
1 - São aptos à inscrição alunos(as) regularmente matriculados(as) nos cursos de Jornalismo e 
Relações Públicas da UFSM-FW que tenham cursado e aprovado com média igual ou superior a 7 
(sete) na disciplina a qual pretende realizar a monitoria não-subsidiada e que tenham disponibilidade 
de horário nos dia e horário da disciplina. 
2 - As inscrições serão realizadas por meio do envio de e-mail para o professo responsável pela 
disciplina (conforme a tabela anterior) com o assunto “Inscrição Monitoria” no período de 09 a 13 
de março de 2020. 
3 - A seleção será realizada sob a responsabilidade do professor da disciplina, no período de 16 a 20 
de março.  
4. A divulgação do resultado da seleção ocorrerá no dia 20 de março no mural do curso e nas listas 
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de e-mail. 
5 - Os(as) alunos(as) selecionados(as) desenvolverão suas atividades de monitoria não-subsidiada 
sem qualquer vínculo empregatício com a Universidade Federal de Santa Maria, em regime de até 8 
(oito) horas semanais, sob orientação da professora ministrante da disciplina e de acordo com o Plano 
de Trabalho. 
6 - A coordenação do curso de Jornalismo - Bacharelado emitirá certificado para os(as) alunos(as) 
que apresentarem relatório das atividades de monitoria não-subsidiada desenvolvidas aprovado pela 
professor orientador, ministrante da disciplina e, pelo colegiado do curso. A monitoria não-subsidiada 
certificada poderá ser creditada como Atividade Complementar de Graduação (ACG). 
7 - Casos omissos serão resolvidos pela professora ministrante da disciplina. 
 
 

Frederico Westphalen, 9 de março de 2020. 


