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Edital Para Seleção De Monitores Do Projeto “APRENDIZAGEM BASEADA EM 

PROJETOS NO ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO” 

 

1. Disposições Gerais 

1.1 O programa de Monitoria da Universidade Federal da Paraíba, regulamentado pela Resolução 

02/1996 do CONSEPE, é uma modalidade de ensino e aprendizagem coordenada pela CEM/ PRG, 

que envolve alunos bolsistas e voluntários, que recebem orientação acadêmica dos professores, a fim de 

contribuir com a formação discente e, consequentemente, com a docência. 

1.2 A admissão de monitores não remunerados obedecerá aos mesmos critérios aplicados aos monitores 

remunerados. A condição de monitor bolsista ou voluntário depende da classificação dos candidatos e 

da oferta de bolsas para a disciplina objeto da monitoria.  

1.3 O monitor bolsista fará jus a uma bolsa mensal de R$400,00 (quatrocentos reais) por período letivo, 

de acordo com o contrato de monitoria. 

1.4 Somente poderão inscrever-se ao processo de seleção os alunos que já tenham integralizado a 

disciplina objeto da seleção ou outra cujo conteúdo programático seja equivalente ao dela, com, no 

mínimo, média 7,0 (sete). 

1.5 O monitor será desligado de suas funções em caso de: indisciplina; ausência das 16 horas mensais 
de trabalho, sem motivo justo; por descumprir as condições estabelecidas no contrato.  

1.6 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital podem ser obtidos 

encaminhando mensagem para o endereço: milenefa@gmail.com. 

 

2. Oferta de vagas de monitoria no semestre 2022.1 

2.1 As vagas do referido projeto ofertadas para o semestre 2022.1 seguem a disposição do Quadro 1.  

Quadro 1: Distribuição de Bolsas e Cotas de Voluntários para o semestre 2022.1 

Disciplina Bolsa Voluntário 

 

Professor 

 

Gestão de Projetos 1 - Milene Felix de Almeida 

Gestão da Inovação em Serviços 1 - Milene Felix de Almeida 

Métodos Quantitativos  - 1 Gustavo Correia Xavier  

 

Bananeiras, 20/07/2022. 

 

 

  


