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EDITAL N° 001/2020 

 

A Coordenação do Curso de Terapia Ocupacional torna público o edital de seleção 

para MONITORIA NÃO SUBSIDIADA (sem bolsa), nos termos do que dispõe a Resolução 

007/2000, para a disciplina de “Estudos do Fazer Humano III”. 

 

DA INSCRIÇÃO 

1) O interessado em concorrer à vaga de monitor deverá preencher uma ficha de inscrição 

(Anexo I) para a disciplina pleiteada e anexar cópia do histórico escolar (Portal do Aluno) 

para demonstrar aprovação na disciplina pretendida e/ou equivalente (disciplina de “Dinâmica 

de Grupo”, do currículo antigo), e nas demais disciplinas apresentadas para pontuação no 

currículo. 

2) A ficha de inscrição, cópia do histórico escolar e demais documentos deverão ser entregues 

na Secretaria do Curso de Terapia Ocupacional até dia 09 de março de 2020, até as 10 horas. 

 

DA SELEÇÃO 

3) Serão utilizados como critérios de seleção: a disponibilidade de horário, a quantidade de 

disciplinas do eixo de ESTUDOS DO FAZER HUMANO cursadas ou em andamento, a nota 

obtida na disciplina de “Estudos do Fazer Humano III” e a nota da entrevista. 

4) As entrevistas serão realizadas pela professora responsável pela disciplina no dia 09 de 

março entre 10 e 12 horas. 

 

DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

5) São requisitos para participação do programa de monitoria: 

5.1) ser aluno regularmente matriculado no Curso de Terapia Ocupacional da UFSM; 

5.2) já ter cursado a disciplina de “Estudos do Fazer Humano III”; 

5.3) demonstrar, na entrevista, perfil para o trabalho de monitoria na disciplina; 

5.4) dispor de 06 (seis) horas semanais para execução das tarefas, sendo que 04 

(quatro) delas deverão ser cumpridas junto a disciplina, que acontece às segundas-

feiras, das 13:30 às 17:30, no prédio 26D, sala 4016. Dispor de horário para participar 



 

de grupo de estudos que acontecerá mensalmente, às segundas-feiras, das 18:00 às 

21:00; 

5.5) ter disponibilidade de participação nas atividades descritas pelo edital no período 

entre 09 de março de 2020 e 13 de julho de 2020. 

6) As atribuições do monitor se constituem das seguintes atividades: 

6.1) auxiliar a professora em tarefas didáticas, inclusive, preparação de aulas e 

trabalhos; 

6.2) auxiliar a professora em tarefas de pesquisa e extensão compatíveis com seu grau 

de conhecimento; 

6.3) auxiliar a professora na realização de trabalhos práticos e experimentais 

compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência na disciplina; 

6.4) auxiliar a professora na orientação de alunos; 

6.5) elaboração de relatório final de atividades. 

 

DAS OBRIGAÇÕES 

7) O aluno selecionado auxiliará os alunos em dúvidas da disciplina e trabalhos práticos. 

Além disso, auxiliará a professora em tarefas práticas da disciplina, auxiliando na condução 

de dinâmicas de grupo; também contribuirá em atividades didáticas e tarefas de pesquisa e 

extensão referentes à disciplina. O monitor também participará das atividades do grupo de 

estudos. 

8) O monitor será acompanhado pela docente, que disporá de uma hora semanal para a 

atividade de orientação da monitoria. Ao final do processo o monitor deverá entregar relatório 

de atividades, para apreciação do colegiado. 

9) É responsabilidade do aluno selecionado o comparecimento nas atividades previstas, sendo 

pontual no que diz respeito ao horário de início e término das atividades. 

10) Caberá à professora da disciplina pronunciar-se sobre o desempenho do monitor mediante 

relatório semestral, homologado pelo respectivo Colegiado que, após aprovação do relatório, 

autorizará emissão de certificado. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

11) Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado de Curso. 

12) O presente edital foi aprovado pelo Colegiado de Curso da Terapia Ocupacional da 

UFSM. 



 

13) O resultado final será publicado no mural das dependências do Curso de Terapia 

Ocupacional, cabendo à professora solicitante informar o nome do aluno selecionado até dia 

13/03/2020. 

 

Prof.ª Tatiana Dimov 

1 vaga 

Data da seleção: 09/03/2020 (segunda-feira) 

Horário: das 10 às 12 horas 

Forma de seleção: entrevista e análise do histórico escolar. 

Local da entrevista: gabinete da docente, na sala 4017 do prédio 26D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO: SELEÇÃO PARA MONITORIA 

VOLUNTÁRIA NA DISCIPLINA DE ESTUDOS DO FAZER HUMANO III 

 

Nome Completo:_____________________________________________________________ 

Número de matrícula:_____________________ Semestre:_______ Turno:_______________ 

CPF:_______________________________ Data de nascimento: ______________________ 

E_mail:____________________________________________________________________ 

Telefone para contato (residencial e celular):_______________________________________ 

 

* Entregar cópia do histórico escolar. 

** A ficha de inscrição e histórico escolar devem ser entregues na secretaria do curso e uma 

cópia em formato eletrônico deve ser enviada para o e_email da docente 

(tatiana.dimov@ufsm.br). 


