
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS  

CURSO DE GEOGRAFIA 

 

EDITAL BOLSA MONITORIA 2022 

 

O professor Marcelo Cervo Chelotti, no uso de suas atribuições enquanto 

regente da disciplina de Metodologia de Pesquisa em Geografia A 

(GCC1063) torna públicas a inscrição para  bolsa de monitoria, no período 

de 27 a 29 de abril de 2022. 

 

Pré-requisitos do canditato:  

(a)  Estar regularmente matriculado no  curso  de Geogra fia.  

(b)  Ter sido aprovado na disciplina a  qual pretende concorrer à vaga de 

monitor. 

(c)  Ter disponibilidade de 8 a 12 horas semanais. 

(d)  Não estar vinculado a outra bolsa da UFSM. 

(e)  Ter conta-corrente ativa, como titular.  

 

V i g ê n c i a  d a  b o l s a :   

O valor da bolsa será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, pagos através 

de conta-corrente informada pelo aluno, da qual seja titular, e terá duração até o final do 

primeiro semestre letivo de 2022. 

 

Inscrição: 

As inscrições serão realizadas no período de 27 a 29 de abril de 2022, através do e-mail 

marcelo.chelotti@ufsm.br  No campo assunto, informar: Inscrição Monitoria 

 

Documentos (enviar por e-mail):  

Uma cópia da matrícula atualizada do semestre corrente (Disponível no Portal do Aluno). 

Uma cópia do Histórico Escolar atualizado (Disponível no Portal do Aluno). 

 

Seleção:  

Será considerado aprovado o candidato que obtiver maior nota na disciplina conforme 

histórico escolar.  

 

Resultado final  

O Resultado final será divulgado dia 02 de maio de 2022.  

 

                                              Prof. Dr. Marcelo Cervo Chelotti 

Santa Maria, 18 de abril  de 2022. 
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