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BOLSAS DE MONITORIA – ARQ/CTC

O Departamento de Arquitetura e Urbanismo (ARQ) da Universidade Federal de Santa Catarina

(UFSC), por meio da Pró-Reitoria de Graduação, torna pública a abertura de edital para

distribuição de bolsas de Monitoria para fins de apoio às atividades pedagógicas.

1. NATUREZA DA MONITORIA

1.1. Para os fins do presente Edital entende-se por Monitoria as atividades de apoio aos

processos de ensino-aprendizagem no semestre letivo 2023.1 das disciplinas de Graduação com

o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem.

2. OBJETIVOS DA MONITORIA

2.1. Contribuir para a qualidade das atividades pedagógicas no âmbito das disciplinas de

Graduação por meio da inserção de graduandos em atividades de ensino;

2.2. Auxiliar na criação de métodos e instrumentos didático-pedagógicos;

2.3. Colaborar com os(as) supervisores(as) e os(as) Coordenadores(as) de Núcleo na

organização para a oferta das atividades acadêmicas.

2.4. Auxiliar os(as) estudantes no processo de aprendizagem no período de atividades

acadêmicas.

3. BOLSAS DE MONITORIA

3.1. O Departamento de Arquitetura disponibiliza nove (9) bolsas de Monitoria para o semestre

acadêmico de 2023-1.

3.2. O valor da bolsa do Programa de Monitoria e do Programa de Monitoria Indígena e

Quilombola, a partir de 18 de abril de 2022 passam a receber o valor de R$ 472,80 e auxílio
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transporte de R$ 132,00, totalizando R$ 604,80 pela atividade de monitoria, paga sempre

proporcionalmente ao número de dias trabalhados.

4. INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições deverão ser efetuadas de forma eletrônica, por meio de inscrição via

formulário online, das 13h00m do dia 17/02/2023 às 18h00m do dia 10/03/2023.

4.2 O formulário eletrônico está disponível no endereço abaixo, no qual os(as) estudantes

devem inserir seus dados, anexar os documentos solicitados (Histórico Escolar e Grade de

Horários) e indicar quais disciplinas têm interesse em se candidatar:

https://forms.gle/MZW1kTaanAzqCVKC9

5. REQUISITOS

5.1.Estar matriculado regularmente em curso de graduação da UFSC;

5.2. Ter cursado e obtido aprovação na disciplina da monitoria (ou equivalente) com nota

mínima 7,0 (sete);

5.3 Dispor de doze (12) horas semanais para o trabalho de Monitoria;

5.4. Ser titular de Conta Corrente da Caixa ou do Banco do Brasil (evitar conta poupança);

5.5. Não receber outras bolsas de ensino, estágio, pesquisa ou extensão, exceto os benefícios

pecuniários destinados a promover a permanência dos estudantes nos cursos em que estiverem

matriculados (Bolsa Estudantil/UFSC, Bolsa Permanência/MEC, ou outras de abrangência da

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE);

5.6. Não possuir vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente do

exercício de atividades de qualquer natureza durante a vigência da bolsa;

5.7. Não ter recebido bolsa monitoria por um período igual ou superior a 4 (quatro) semestres;

5.8. Comprovar, no Departamento de ensino ou unidade equivalente nos campi, a

compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e os propostos para o

desenvolvimento das atividades de monitoria;

5.9. É desejável que o estudante tenha disponibilidade para estar presente nos horários de

aulas das disciplinas nas quais pretende se candidatar a monitor(a).

6. DISCIPLINAS CONTEMPLADAS PARA BOLSAS DE MONITORIA EM 2023/1

6.1. As disciplinas que serão contempladas com bolsas de monitoria em 2023/1 estão descritas

no Quadro 1.
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Quadro 1 - Disciplinas contempladas com bolsas de monitoria para o semestre 2023/1

Disciplinas Horários

ARQ5640 - Introdução a Análise de Estruturas 4.0910-3 | 6.1010-2

ARQ5631 - Introdução ao Projeto de Arquitetura e do Urbanismo (P0) 3.1420-4 | 5.1420-4

ARQ5636 - Projeto Arquitetônico IV 2.0820-4 | 4.0820-4

ARQ5638 - Projeto Arquitetônico VI 4.0820-4 | 6.0820-4

ARQ5603 - Urbanismo e Paisagismo II 3.0910-3 | 5.0910-3

ARQ5617 - História da Cidade I 3.1510-3

ARQ5622 - História da Arte, Arquitetura e Urbanismo II 2.0820-4

ARQ5664 - Tecnologia da Edificação IV 3. 0730-2 | 6.0730-2 (A)
3. 1330-2 | 6.1330-2 (B)

ARQ5692 - Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) Uma tarde disponível,
das 14h20m - 17h40m

7. RESULTADOS

7.1 O resultado da seleção será publicado na página do Departamento de Arquitetura e

Urbanismo (http://arq.ufsc.br).

7.2 Casos omissos serão resolvidos pela Chefia do Departamento.

7.3 A não observação das datas ou descumprimento das normas deste Edital acarretará na

eliminação do(a) candidato(a).

Florianópolis, 17 de fevereiro de 2023.

LETICIA MATTANA

Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo
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