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EDITAL ARQ N° 001/2020 
  

BOLSAS EMERGENCIAIS DE MONITORIA – ARQ/CTC 
 

Seleção de Monitoria durante o período de Atividades Pedagógicas Não Presenciais 
decorrentes da Pandemia 

 

 
Relativo ao EDITAL PROGRAD Nº 005/2020 [Distribuição de Bolsas Emergenciais de Monitoria 
durante o período de Atividades Pedagógicas Não Presenciais decorrentes da Pandemia].  

O Departamento de Arquitetura e Urbanismo 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 em caráter emergencial para fins de apoio às atividades 
pedagógicas não presenciais que se enquadrem nos objetivos e requisitos do presente Edital. 

 
1. DA NATUREZA DA MONITORIA EMERGENCIAL 

 
1.1. Para os fins do presente Edital entende-se por Monitoria Emergencial as atividades de 
apoio aos processos de ensino-aprendizagem e a organização da retomada de estudos no 
período emergencial do(a) professor(a) supervisor(a) com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem no período emergencial na 
modalidade não presencial. 
 

2. DOS OBJETIVOS DA MONITORIA EMERGENCIAL 
 

2.1. Contribuir para a qualidade das atividades pedagógicas no âmbito das disciplinas de 
Graduação por meio da inserção de graduandos em atividades e ações não presenciais de 
ensino de modo a prevenir a evasão e o abandono do curso; 
2.2. Auxiliar na criação de métodos e instrumentos didático-pedagógicos online; 
2.3. Colaborar com os(as) supervisores(as) na organização da retomada das atividades 
acadêmicas no período emergencial. 
2.4. Colaborar na integração entre estudantes e professores mediados pelas tecnologias; 
2.5. Auxiliar os(as) estudantes no processo de aprendizagem no período emergencial. 
 
  



3. DA COTA DE BOLSAS 
 

3.1. O Departamento de Arquitetura disponibilizará seis (6) bolsas Emergenciais de Monitoria 
entre os meses de agosto e dezembro. 
3.2. O valor da bolsa é de R$ 364,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais) mensais com a carga 
horária de 12 (doze) horas semanais. A vigência da bolsa estará vinculada à duração do 
Calendário Suplementar Excepcional referente ao primeiro semestre de 2020 da UFSC. 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1 As inscrições deverão ser efetuadas de forma eletrônica, com o envio da documentação 
para o endereço eletrônico “arq@contato.ufsc.br” das 08:00h do dia 17/08 às 18h00 do 20/08. 
Os documentos necessários para a confirmação da inscrição são: 
4.1.1 Histórico escolar de graduação; e 
4.1.2 Ficha de inscrição disponível no anexo 01 deste edital 
 

5. DOS REQUISITOS 
 

5.1.Estar regularmente matriculado e ter frequência mínima de 75% no curso;  
5.2 Ter Índice de Aproveitamento Acumulado – IAA com nota mínima sete (7,0) 
5.3 Dispor de doze (12) horas semanais para o trabalho de Monitoria Emergencial; 
5.4. Ser titular de Conta Corrente ou Poupança da Caixa ou do Banco do Brasil; 
5.5. Não possuir vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente do 
exercício de atividades de qualquer natureza, inclusive estágio, durante a vigência da bolsa; 
5.6. Não receber outra bolsa da UFSC ou de outro órgão financiador, exceto benefícios 
vinculados à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) durante a vigência da bolsa. 
5.7. Ter conhecimento básico em softwares de gravação e edição de vídeos, assim como 
disponibilidade para aprender ferramentas e instrumentos úteis para aulas virtuais de 
arquitetura, tais como: mesa digitalizadora e de desenho, etc.  
 

6. DOS RESULTADOS 
 

6.1 O resultado da seleção será publicado na página do Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo (http://arq.ufsc.br) a partir do dia 24/08/2020. 
6.2 Casos omissos serão resolvidos pela Chefia do Departamento. 
6.3 A não observação das datas ou descumprimento das normas desse Edital acarretarão na 
eliminação do candidato. 
 
 
Florianópolis, 14 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

RICARDO SOCAS WIESE 
Chefe de Departamento 
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ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Seleção de Monitoria durante o período de Atividades Pedagógicas Não Presenciais 
decorrentes da Pandemia 

 
 

NOME COMPLETO  

MATRÍCULA UFSC  

CPF  

RG  

TELEFONE CONTATO  

EMAIL  

ENDEREÇO  

DADOS BANCÁRIOS 

Banco  

Agência  

Conta Corrente  
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