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EDITAL 01/2020 
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 a seguinte disciplina ministrada pela prof. Melina de Souza Mota em 2020/1: 
 
DECOM1006 - Empreendedorismo: DUAS VAGAS 
Dia e horário: quarta-feira, das 8h30min às 12h30min 
 
NORMAS GERAIS: 
1 - São aptos à inscrição alunos(as) regularmente matriculados(as) em qualquer curso de graduação 
da UFSM-FW que tenham cursado e aprovado com média igual ou superior a 7 (sete) 
Empreendedorismo ou disciplina equivalente e que tenham disponibilidade de horário nos dia e 
horário da disciplina DECOM1006 - Empreendedorismo. 
2 - As inscrições serão realizadas por meio do envio de e-mail para melina.mota@ufsm.br com o 
assunto “Inscrição Monitoria” no período de 02 a 09 de março de 2020. 
3 - A seleção será realizada por meio de a) Entrevista e b) Análise do Histórico Escolar, apresentado 
no momento da entrevista. A entrevista ocorrerá no dia 10 de março na Sala 306 do Bloco 1 da UFSM-
FW a partir das 9h30min. 
4. A divulgação do resultado da seleção ocorrerá no dia 04 de março no mural do curso. 
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 
professora orientadora, 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, 2 de março de 2020. 


