
1 
 

 

 
 
 
 

EDITAL 02 DO PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 
 
 

(1º Semestre de 2021) 
 
 

A Direção Acadêmica da Unidade de Ibirité, no uso das atribuições que lhe conferem a 
Resolução COEPE/UEMG nº 232, de 20 de julho de 2018, e Resolução COEPE/UEMG nº 
235, de 21 de dezembro de 2018, torna público o processo seletivo para o Programa de 
Monitoria Voluntária da UEMG. EDITAL 02/ 2021 

 
 

1. DO OBJETO 

A Monitoria tem como finalidade a melhoria do processo ensino-aprendizagem das 
Literaturas em Língua Inglesa,  constituindo-se em atividade voluntária dentro do Curso de 
graduação em Letras, podendo,  quando da sua conclusão, ser pontuado como Atividade 
Complementar e certificado com finalidade de comprovação curricular. 

 
 

2. DAS NORMAS GERAIS 

A concessão da vaga na Monitoria Voluntária está condicionada ao atendimento dos 
critérios estabelecidos neste Edital e se vincula às disciplinas de Literaturas em Língua 
Inglesa, abaixo listadas: 

- Introdução às Literaturas de Língua Inglesa 

- A Poesia de Expressão Inglesa 

- A Prosa de Expressão Inglesa 

- O Drama de Expressão Inglesa 

O Estudante-Monitor Voluntário não terá nenhuma compensação financeira ou bolsa 
pelo exercício da Monitoria Voluntária. O monitor voluntário deverá assinar termo de ciência 
e concordância de que não receberá qualquer incentivo financeiro pelo exercício da 
monitoria. O Estudante-Monitor Voluntário exercerá suas atividades sem qualquer vínculo 
empregatício com a UEMG, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim. 

O período de vigência da Monitoria Voluntária será de 21 de junho de 2021 até 31 de agosto 
de 2021, podendo ser prorrogada por solicitação da Coordenação de Graduação ou do 
Estudante-Monitor Voluntário. 

A carga horária mensal do estudante bolsista está especificada no QUADRO I. A carga 
horária semanal do Estudante-Monitor Voluntário será definida pela Professora 
coordenadora e aprovada pelo Coordenador de Curso. 
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A formalização da Monitoria Voluntária ocorrerá por meio de Termo de Acordo específico 
entre a Instituição e o Estudante-Monitor Voluntário e mediado pela Coordenação de Curso 
e Direção Acadêmica. 

3. QUESITOS OBRIGATÓRIOS PARA OS ALUNOS CANDIDATOS: 

I. Já ter cursado a disciplina para a qual o candidato está aplicando, e ter sido aprovado 
com, no mínimo, 75% de aproveitamento nesta; 

II. Estar frequente no curso de Letras da UEMG, Unidade Ibirité; 

III. Ter disponibilidade de 10 horas mensais para se dedicar a monitoria; (2 horas 
semanais: 1 hora de aula e 1 hora para preparação de atividades e 2 horas mensais 
para orientação com a professora coordenadora.) 

IV. Ter disponibilidade de pelo menos dois dias da semana (entre 2ª e 6ª feira) no 
horário de 18 às 19 horas para ministrar as aulas de monitoria; 

V. Não ter sofrido penalidades disciplinares no âmbito da UEMG; 

VI. Preencher corretamente a Ficha de Inscrição e se comprometer a participar do 
programa até o prazo estabelecido neste edital, podendo este ser prorrogado caso haja 
interesse de ambas as partes. 

 
 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE-MONITOR VOLUNTÁRIO 

Auxiliar os docentes (coordenadora e demais professores colaboradores) nas seguintes                                   
atividades: 

• Preparar atividades de acordo com as demandas dos alunos atendidos na monitoria. 

• Ministrar aulas para alunos regularmente matriculados nas disciplinas de Literatura em 
Língua Inglesa, listadas no item 6 deste edital. 

• Participar dos encontros de orientação com a professora coordenadora. 

• Entregar relatório final referente às atividades desenvolvidas durante o programa. 
 
 

5. DAS VANTAGENS DA ATIVIDADE DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

a) A carga horária cumprida na monitoria voluntária será convertida integralmente para                                
horas de AACC do estudante-monitor. 

b) Ao final do semestre na monitoria voluntária, a Professora coordenadora e a 
Coordenação de Colegiado de Curso de Letras emitirá uma declaração de participação no 
Projeto de Monitoria. 

 
 

6. DAS VAGAS PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA 

As vagas disponíveis para Monitoria Voluntária para os alunos que estejam matriculados 
em qualquer disciplina de Língua Inglesa I- VI, ou que já concluíram a disicplina Língua 
Inglesa VI do Curso de Letras da UEMG/Ibirité, estão especificadas no Quadro I. 
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QUADRO I - VAGAS PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA 
 

Professora 
Coordenadora 

Disciplinas/ Temas Carga 
horária 

Vagas Requisitos 

Lislie Carolina 
Diana 

- Introdução às 
Literaturas de 
Expressão Inglesa 

- Poesia em Língua 
Inglesa 

- Prosa em Língua 
Inglesa 

- Drama em Língua 
Inglesa 

 

10 horas 
mensais 

8 vagas, 
sendo duas 

para cada 
disciplina. 

1. Comprovada 
capacidade de 
compreensão e 

análise de textos 
literários;  

2. Conhecimento 
mínimo de inglês 

nível B1;  

3. Disponibilidade 
para desenvolver 
as atividades de 

monitoria conforme 
os dias e horários 

apresentados neste 
Edital. 

7. DAS INSCRIÇÕES 

A inscrição do candidato implica em compromisso tácito de aceitar as condições 
estabelecidas neste Edital. Qualquer informação incorreta apresentada pelo candidato 
implicará desclassificação imediata no processo. 

7.1 – Período de inscrição: de 07 a 11 de junho de 2021.  Horário de encerramento: 
23:00  horas do dia 04/06. 

7.2 – Após realizar a inscrição no Programa de Monitoria, o candidato receberá o link (via 
email) que dará acesso ao formulário da prova escrita. Este formulário ficará disponível 
em dois momentos: 14/06 e 15/06 das 18 às 19 horas. O candidato poderá escolher 
uma das datas para realizar a prova escrita. O formulário ficará aberto pelo período de 1 
hora. 

7.3 – As inscrições deverão ser registradas unicamente por meio do formulário abaixo: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mzWY4lSbwEWbt2kJE7NM-

Ntl5koNiGtKs0Z1ox5ne3xUMldaT0VNQkY5MVlKNU1RMDFBMDc2N0xXQS4u  

7.4 – O candidato à monitoria voluntária deve: 

7.4.1 – Possuir compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e os 
propostos para o desenvolvimento da monitoria; 

7.4.2 – Ter disponibilidade de 02 (duas) horas semanais para o desenvolvimento das 
atividades de monitoria (1 hora para aula e 1 hora para preparação de atividades); e 2 
horas mensais para encontros de orientação. 

7.4.3 – Ter disponibilidade de pelo menos dois dias da semana (entre 2ª e 6ª feira) no 
horário de 18 às 19 horas para ministrar as aulas de monitoria. 

 
 

8 – DA SELEÇÃO  
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O processo seletivo será dirigido pela professora coordenadora do projeto e demais 
professoras colaboradoras e ocorrerá por meio de prova escrita que será disponibilizada em 
formulário (Microsoft Forms) e de entrevista, que ocorrerá pela plataforma Teams. 

 
O formulário da prova escrita ficará aberto pelo período de 1 hora, das 18 às 19 horas, nos 
dias 07 e 08 de junho de 2021. O candidato deverá optar por uma das duas datas para realizar 
a prova. 

 
As entrevistas ocorrerão, via Teams, nos dias 09 e 10 de junho. Os convites para as 
entrevistas serão enviados para o email institucional dos candidatos, após a etapa da prova 
escrita. 

 
A análise das respostas dos formulários de inscrição será realizada observando-se os 
seguintes critérios: 

_Proficiência na língua inglesa (uso correto das estruturas léxico-gramaticais) (0 a 10) 

_Capacidade de compreensão e análise dos textos literários escolhidos (0 a 10) 

_Coerência e coesão (0 a 10) 

_Clareza na exposição das ideias e uso adequado de termos e definições (0 a 10) 
 
 

Na entrevista, serão observados os seguintes critérios: 

_ Aspectos relacionados à habilidade oral (fluency and accuracy) (0 a 10) 

_Capacidade de argumentação (0 a 10) 

_Clareza na exposição das ideias e uso adequado de termos e definições (0 a 10) 

_Proficiência na língua inglesa (uso correto das estruturas léxico-gramaticais) (0 a 10) 
 

Em caso de eventual empate na classificação dos candidatos prevalecerá em primeiro lugar 
o candidato com maior pontuação no critério “proficiência da língua inglesa (uso correto das 
estruturas léxico-gramaticais”, seguido do critério “capacidade de compreensão e análise 
dos textos literários escolhidos”. 

 
9 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados da Seleção de Monitores para o 1º semestre letivo de 2021 serão divulgados 
pela professora coordenadora no dia 18/06/2021, após homologação pelo Colegiado, em 
edital próprio do Curso de Letras, através de e-mail enviado aos concorrentes. Em caso de 
haver interposição de recursos, o resultado final será divulgado no dia 21/06/2021, após a 
análise e nova homologação pelo Colegiado, também via email. 

 
10 – DA EXCLUSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O candidato será excluído do processo de seleção se não efetuar a inscrição no prazo 
estabelecido e se as informações prestadas não forem verdadeiras. 

 
11. CRONOGRAMA 
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Data Evento 

Inscrição 07/06/2021 a 11/06/2021 

Datas da prova escrita 14/06/2021 e 15/06/2021 

Datas da entrevista 16/06/2021 e 17/06/2021 

Divulgação do resultado final da seleção de monitores 18/06/2021 

Data para interposição de recurso Até às 23 horas de 19/06/2021 

Início das atividades 21/06/2021 

Término das atividades* 31/08/2021 

 

* As atividades poderão ser prorrogadas por solicitação da Coordenação de Graduação ou do Estudante- 
Monitor Voluntário. 

 

 
12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Início do exercício da monitoria está previsto para o 1º semestre letivo de 2021. 

O exercício da monitoria será desenvolvido ao longo de um período letivo, conforme o 
regime do curso. 

O exercício da monitoria nesta instituição se fará através de trabalho voluntário (não- 
remunerado), não implicando em vínculo empregatício com a Instituição. 

O simples ato de inscrição para o processo seletivo de monitores para o 1º semestre letivo 
de 2021 obriga o candidato a observar as normas contidas neste edital. 

O candidato que, para inscrever-se no processo seletivo, apresentar informações ou 
documentação falsa e não atender as normas estipuladas neste edital, não será admitido 
como monitor, mesmo que tenha sido aprovado. 

Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação de curso de Letras, juntamente com 
a coordenadora do Programa de Monitoria. 

Ao final do período de monitoria, o Monitor deverá elaborar Relatório de Atividades 
desenvolvidas, para apreciação da professora coordenadora que se encarregará de enviá- 
lo à Coordenação do curso de Letras da UEMG/Ibirité. 

 
 
 
 
 
 

Direção Acadêmica da Unidade Acadêmica de Ibirité Ibirité, 28 de Maio de 2021.
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