
 
 

EDITAL 

 

A Coordenadoria de Graduação da Universidade Metodista de São Paulo, faz saber a todos os interessados que estão abertas as inscrições para MONITORIA das 

oficinas oferecidas pelo Programa de Inclusão Pedagógica e Formação Geral. As inscrições devem ser efetuadas no período de 08//03 a 15/03 através do e-mail 

monitoriaead@metodista.br. Informe seu nº de matrícula, curso que está matriculado e a oficina que deseja ser monitor/a (só é possível optar por uma das oficinas 

relacionadas abaixo, no ato da inscrição.). Importante: a) Caso você já tenha participado do Programa de Inclusão como monitor/a poderá participar novamente; b) 

Lembramos que apenas alunos do presencial poderão participar como monitores; c) Os alunos aprovados pelos professores responsáveis pelas oficinas para atuarem como 

monitores participarão de uma Semana de Capacitação, via Moodle, de 21/03 a 28/03. E não poderão inscrever-se como aluno na oficina em que desejam monitorar. 

Outras informações serão fornecidas aos interessados via e-mail informado no ato da inscrição. No quadro abaixo, seguem as informações das oficinas e os cursos dos quais os 

alunos devem estar matriculados para atuarem como monitores.  

 

 

Oficinas de Inclusão 

Pedagógica Professor 

Vagas p/ 

monitores Curso que o aluno está matriculado 

Oficina de Língua Portuguesa 

Básica 
Silvio Pereira Silva 15 

Jornalismo/ Letras/Tradutor/ Ciências Sociais/ 

Direito/ Filosofia/ Pedagogia 

Oficina de Matemática Básica Debora de Jesus Bezerra 15 

Cursos da Escola de Engenharias Tecnologia e 

Informação/ Ciências Contábeis / Economia/ 

Matemática. 

Oficinas de Formação Geral Professor 

Vagas p/ 

monitores Curso que o aluno está matriculado 

 Inclusão e LIBRAS 
Creudimar Morais / Elizabete 

Renders 
15 

Alunos que tenham concluído o curso básico de 

Libras 

Sexualidade e relações de 

gênero 
Paulo Bessa da Silva 15 Alunos que tenham interesse na monitoria 

Arte e Cultura  

 
Marcos Roberto Lemes 15 Alunos que tenham interesse na monitoria 

 



 

Após a conclusão da monitoria, o/a aluno/a terá direito a um certificado com horas proporcionais a carga horária do(a) tema/oficina escolhido(a), que poderão ser 

convalidadas como atividade complementar, de acordo com o Projeto Pedagógico de cada curso.  

 

São Bernardo do Campo, 07 de Março de 2018. 

 
 

Prof. Marcio Araujo Oliverio 

Coordenadoria EAD 

Prof. Alessandra Maria Sabatine 

Zambone 

Coordenadoria de Graduação e 

Extensão  

 


