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SELEÇÃO DE MONITOR/A 
PROGRAMA DE MONITORIA INDÍGENA E QUILOMBOLA 

Instrução Normativa n' 001/2019 PROGRAD/SAAD 
 
 

Estão abertas as inscrições para seleção de monitor para o semestre 2021.1 no curso de 
Licenciatura em Educação do Campo para o Programa de Monitoria Indígena e 
Quilombola - PROGRAD/SAAD. As inscrições estão abertas entre 18/06/2021 e 
22/06/2021, mediante o envio de e-mail com currículo e carta de motivação à professora 
responsável pela monitoria: Patricia Guerrero – patricia.guerrero@ufsc.br. 
 
Se necessário, após envio dos documentos será marcada entrevista no dia 23/06/2021.  
 
Para candidatar-se à vaga, o/a estudante deverá atender as seguintes condições:  
 

 Ser estudante da Licenciatura em Educação do Campo entre o segundo e o último 
semestre de curso;  

 Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais;  

 Não receber outras bolsas de ensino, estágio, pesquisa ou extensão, exceto os 
benefícios pecuniários destinados a promover a permanência das/os estudantes 
nos cursos em que estiverem matriculados (Bolsa Estudantil/UFSC, Bolsa 
Permanência/MEC, ou outras de abrangência da Pró Reitoria de Assuntos 
Estudantis - PRAE) 

 Não estar em débito com os relatórios de Monitorias anteriores 

 Apresentar interesse e/ou conhecimentos básicos em torno de: a) acompanhar e 
auxiliar os/as estudantes indígenas e quilombolas no ensino remoto, especialmente 
no uso das ferramentas tecnológicas, como moodle, bem como na organização das 
atividades e da vida acadêmica desses/as estudantes; b) auxiliar os/as estudantes 
no processo de leitura, interpretação e escrita de texto; c) ter interesse e/ou 
conhecimento em questões étnico-raciais. 

 
O resultado final da monitoria será divulgado pelo e-mail do candidato, no dia 

23/06/2021. 
 

 
Florianópolis, 18 de junho de 2021.  
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