
 

 

EDITAL 08/2022 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 

SEGUNDA CHAMADA PARA INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA DE 

MONITORIA ACADÊMICO-CIENTÍFICA - 1º SEMESTRE DE 2022 

 

 

    A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO, no uso 

das suas atribuições legais e considerando a Resolução nº 003/2019, alterada pela Resolução nº 026/2020 da 

Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu, torna público o presente edital para Abertura de Inscrições 

para o Programa de Monitoria Acadêmico-científica, para o 1º semestre de 2022, nos termos do Regimento 

do Programa de Monitoria Acadêmico-Científica do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

1. DAS VAGAS OFERTADAS 

 

Disciplina Turno Prof. Responsável Modalidade Vagas 

Anatomia humana Contraturno e vespertino, 
Quinta e sexta 

Tânia Mara Ruivo Remunerada 1 

Clínica odontológica Matutino. Terça e quinta, 
das 7h45min às 11h25min 

Camila Machado Costa 
Grein Cavalcanti                 

Remunerada 2 

Escritório Modelo de 
Arquitetura 

Vespertino. Terça-feira, das 
13h30min às 16h30min 

Jealine Doronka Voluntária 4 

 

2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO  

 

   As inscrições deverão ser efetuadas no período de 10 a 11 de março de 2022, através 

do link abaixo, na opção “Monitoria Acadêmica-Científica”. 

https://forms.gle/fV2EX2qNwta1zoqY9 

 

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

3.1 Ficha de inscrição, preenchida junto ao link disponibilizado, na qual o candidato declara ter disponibilidade 

de tempo para atender às atividades programadas e, em caso de opção pela modalidade remunerada, tem 

conhecimento de que para usufruir da bolsa do Programa de Monitoria Acadêmico-Científica não poderá 

acumular com outra atividade de bolsa remunerada na Instituição; 

3.2 Histórico de notas, emitido no próprio portal do aluno, contendo as notas semestres durante seu período 

na Instituição; 

3.3 Declaração de matrícula e negativa de débitos, comprovando estar o estudante regularmente matriculado 

em um dos cursos de graduação e pós-graduação, quando for o caso, do Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

e estar em dia com suas obrigações acadêmicas e administrativas (o documento poderá ser gerado no portal 

do aluno – negativa/declaração). 

Para concorrer à vaga do Programa de Monitoria Acadêmico-Científica deverá o estudante ter sido aprovado 

na disciplina objeto da monitoria, ou em disciplina com ementa equivalente. 

https://forms.gle/fV2EX2qNwta1zoqY9


 

4. DATA E LOCAL DA SELEÇÃO  

 

   Nos termos do art. 15 do Programa de Monitoria Acadêmico-Científica, a seleção se dará por 

meio de prova escrita, com conteúdo referentes à disciplina, de caráter classificatório e eliminatório, 

entrevista e análise do histórico escolar, de caráter classificatório. 

  A prova escrita será realizada no dia 14 de março, as 11 horas, na sala dos professores do Ed. 

Sede. A entrevista será realizada no dia 14 de março, as 14 horas, na sala dos professores do Ed. Sede.   

 

5. DO RESULTADO DA PROVA 

 

   O resultado será divulgado no dia 15 de março de 2022 em edital próprio. 

 

6. DA CORREÇÃO DAS PROVAS 

 

   O processo de correção das provas é de responsabilidade do professor responsável pela 

monitoria acadêmica.  

 

   Havendo requerimento de revisão de prova, esta deverá ser protocolada junto a Coordenação 

do Curso (ou dos cursos, quando mais de um), em até 24 horas após a publicação do resultado da mesma. 

Será formada comissão de três professores para analisar o recurso, que emitirá parecer sobre o recurso em 

até 48 horas.   

   Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete vírgula 

zero) na prova escrita. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

   Exclui-se, em qualquer hipótese, a configuração de vínculo empregatício do(a) monitor(a) com 

o Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

   É de responsabilidade do monitor e do professor orientador, em conjunto com o coordenador 

de curso, manter em dia as documentações referentes ao desenvolvimento da monitoria. 

 

   Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Monitoria 

Acadêmico-Científica, ouvida a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu. 

 

União da Vitória, 9 de março de 2022. 

 

 

 

PROF. JOÃO VITOR PASSUELLO SMANIOTTO 

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 

Ato de Nomeação nº013/2021, da Reitoria, de 01 de março de 2021 

Centro Universitário Vale do Iguaçu  


