
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
CENTRO DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 
  

SELEÇÃO MONITORIA  
PERÍODO 2021.2 e 2022.1  -  Edital nº 03/2022 PRG 

 

As professoras Maria Aparecida Valentim Afonso, Aline Barboza de Lima, Francisca Alexandre de 
Lima e Maria do Socorro Xavier Batista responsáveis pelas disciplinas do Curso de Pedagogia com 
área de aprofundamento em educação do campo, do Departamento de Educação, torna público 
o edital para o processo de seleção de monitor bolsista e monitor não-remunerado para o 
Programa de Monitoria que será desenvolvido nos períodos 2021.2 e 2022.1, regulamentado 
pelo Edital nº 03/2022 PRG/UFPB. 
 

Período de inscrição: 01 a 05 de abril 
Seleção: 6 de abril    
Resultado: 7 de abril   
Inscrição:  Cada discente poderá se inscrever para a seleção de monitoria em mais de 1(um) 
componente curricular, mas só poderá ser selecionado por 01 projeto de monitoria (bolsista ou 
voluntário).  

Para realizar a inscrição: os processos de inscrição de alunos dos cursos de graduação da UFPB 
devem ser realizados via SIGAA, no projeto do seu interesse. Acesse o seu SIGAA: na aba Ensino, 
acessar o item ‘Projetos’ -‘Projeto de Monitoria’ - Selecione o projeto ‘A MONITORIA E A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PEDAGOGIA DO CAMPO- 2021.2/2022.1 -  Selecione a disciplina 
de interesse. 

Tipo de instrumento para seleção: Carta de Apresentação.  
 
De acordo com o Edital nº 021/2021 PRG/UFPB pode se candidatar os estudantes que:   
  

a. Já tenham integralizado a disciplina objeto da seleção ou equivalente, com comprovação 
em seu histórico acadêmico ou cuja compatibilidade seja atestada pelo departamento da 
disciplina, com, no mínimo, média 7,0 (sete) em ambos os casos;   

b. Tenham disponibilidade de 12h semanais para as atividades de monitoria.   
 

O/a candidato/a deve enviar para o e-mail do/a professor/a cópia do seu histórico escolar, 
endereço de e-mail e telefone para contato, juntamente com a Carta de Apresentação.     

Instrumento de avaliação da seleção: CARTA DE APRESENTAÇÃO. Os/As candidatos/as 
interessados/as na Monitoria devem escrever um texto de no mínimo 1 lauda, falando sobre o 
motivo do interesse pela vaga de monitor, explicando como pretende colaborar com o/a 
professor/a e a disciplina.  Na carta o/a candidato/a deve enviar um quadro (conforme sugerido 
abaixo) mostrando os dias em que cursa disciplinas e a disponibilidade em cada turno.  

TURNO 2ª FEIRA  3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 
MANHÃ       
TARDE       
NOITE       



 

3. 

 Disciplinas, professores e número de monitores (bolsistas e voluntários):   
Componente 

Curricular  
Professora responsável e  

E-mail  
Número  

de bolsas  
Número de 

voluntários/as 
 
1 – Fundamentos Sócio 
Históricos da Educação 
do Campo 

Maria do Socorro Xavier Batista   
0 

  
1  E-mail  

socorroxbatista@gmail.com 

2. Conteúdo e 
Metodologia do Ensino 
de Geografia 

Aline Barboza de Lima   
0  

 
1 
 

E-mail  
aline.lima2@academico.ufpb.br 

 
3.  Gestão de 
Processos Educativos 
em Escolas do Campo 

Francisca Alexandre de Lima   
1 

  
0 
 

E-mail 
franciscaalexandre7@gmail.com 

4. Conteúdo e 
Metodologia do Ensino 
de Português 

Maria Aparecida Valentim Afonso   
1  

  
0 
 

E-mail  
aparecidavalentim.ufpb@gmail.com 

 

 

João Pessoa, 01 de abril de 2022.  
 
 
 
 
 


