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A professora da disciplina Módulo Integrador II (GDFPT0164) do Departamento de Fisiologia e Patologia da UFPB, 
no uso de suas atribuições torna público aos(às) graduandos(as) interessados(as) que estarão abertas as inscrições 
para seleção de monitor(a) para o exercício de suas atividades no período suplementar remoto 2021.1. O processo de 
seleção será regido pelas normas definidas no Edital nº 021/2021 CPPA/PRG/UFPB, na Resolução 02/1996 do 
CONSEPE/UFPB e no presente edital de seleção. A inscrição do aluno na seleção implica no conhecimento e 
aceitação dos termos presentes nestes três documentos. 
 
1 INSCRIÇÕES: 
1.1 Período de inscrições: dia 05 e 06/08/2021 
 
1.2 Forma de inscrição: o(a) candidato(a) deverá inscrever-se via SIGAA e anexar seu histórico escolar emitido no 
dia da inscrição. 
 
 
2 DAS VAGAS: 

Componente curricular 
Professora 

responsável 
Número de vagas 

com bolsa 
Número de vagas 
para voluntários  
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3 DOS REQUISITOS: 
Poderão participar do processo seletivo alunos(as): 
3.1 que já tenham integralizado a disciplina objeto da seleção ou equivalente, com comprovação em seu histórico 
acadêmico ou cuja compatibilidade seja certificada pelo departamento da disciplina (considerando a definição de 
“Departamento” presente no art. 52 do Estatuto da UFPB) com, no mínimo, média 07 (sete) em ambos os casos. 
3.2 que tenham disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para as atividades de monitoria. 
3.2.1 Para os momentos em que houver necessidade de reuniões entre os monitores e a docente da disciplina não 
serão considerados “horários disponíveis” os horários após as 18 horas durante a semana ou em qualquer horário nos 
finais de semana, de forma que a disponibilidade de 12 (doze) horas semanais não deve ser exclusivamente nestes 
momentos. 
 
4 DO PROCESSO SELETIVO:  
Os candidatos inscritos para cada componente curricular serãp classificados de acordo com a ordem decrescente da 
média ponderada (M) entre a nota obtida na prova de seleção (N1), a nota obtida no componente curricular (N2) e o 
Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA), com pesos 3, 2 e 1, respectivamente, calculada conforme a seguinte 
expressão: 
 

M = 3N1 + 2N2 + CRA 
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Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 7 (sete) na prova de seleção. 
Caso o número de monitores aprovados seja superior ao número de vagas previstas, os excedentes poderão ser 
mantidos em cadastro de reserva para eventuais substituições ao longo do desenvolvimento das atividades. 
 
4.1 Da prova de seleção 
A prova de seleção será aplicada no dia 09 de agosto de 2021 e consistirá de perguntas em um formulário online. O 
link para acesso ao formulário será enviado ao email cadastrado no SIGAA. O candidato deverá responder às perguntas 
e submeter sua resposta até as 13 horas do dia 09 de agosto de 2021. Os candidatos que não submeterem as respostas 
dentro do prazo estabelecido receberão nota 0 (zero) na prova de seleção e serão considerados eliminados. 
O conteúdo das perguntas versará sobre as percepções do candidato sobre como pode contribuir na construção da 
disciplina durante o semestre 2021.1 bem como sobre seus conhecimentos sobre ABE (aprendizagem baseada em 
equipes). 
 
5 DO RESULTADO 
O resultado será divulgado entre os dias 11 e 12/08/2021 no site do DFP e via e-mail aos(às) candidatos(as) inscritos. 

 
A Professora Organizadora 
Profa. Dra. Camille M Balarini 

 


