UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO
EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES
PARA A MONITORIA DAS OFICINAS DE INCLUSÃO PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO GERAL

As Diretorias de Graduação e de Educação a Distância da Universidade
Metodista de São Paulo (UMESP) fazem saber a todos os interessados que estão
abertas as inscrições para MONITORIA das oficinas oferecidas pelo Programa de
Inclusão Pedagógica e Formação Geral.
Instruções especificas
I. Das Oficinas
A UMESP oferece, gratuitamente, a todos o/a(s) aluno/a(s) matriculado/a(s) nos
cursos de graduação das modalidades presencial e a distância (EaD), a oportunidade
de rever e aprofundar os conceitos e conhecimentos fundamentais em diversas áreas
através de conhecimento acadêmico e social através desse Programa de Inclusão
Pedagógica e Formação Geral.
II. Do oferecimento
As Oficinas serão ministradas na modalidade EaD, via ambiente virtual de
aprendizagem. Não há atividades presenciais. Todo material é gravado e
disponibilizado via plataforma Moodle. O participante poderá assistir durante a
semana em qualquer momento, e poderá realizar os exercícios na hora em que
desejar, sempre considerando o período de oferecimento, já que as atividades
possuem prazo para postagem.
III. Das temáticas
Serão oferecidas neste semestre as seguintes Oficinas:
Oficinas

Professor(a)

Língua Portuguesa Básica

Silvio Pereira Silva

Matemática Básica

Debora de Jesus Bezerra

Inclusão e Libras

Creudimar Morais / Elizabete Renders

Sexualidade e Relações de Gênero

Janine Pestana Maio

Arte e Cultura

Marcos Roberto Lemes

Educação Financeira

Marcelo Santos / Marco Aurélio Bernardes

IV. Da Monitoria
O monitor tem papel essencial no acompanhamento dos alunos durante a oficina. É
função do monitor auxiliar e esclarecer dúvidas levantadas pelos alunos de seu grupo
em relação ao conteúdo, orientar e sugerir, incentivar e supervisionar os fóruns de
dúvidas e debates, além de motivar o grupo a participar efetivamente das atividades
propostas. Também é responsabilidade do monitor realizar as correções das
atividades entregues, informar ao aluno o resultado da correção, realizar o
levantamento da situação de cada um e levar ao conhecimento do professor da oficina
acontecimentos relevantes. Todas as atividades são desenvolvidas a Distância via
Plataforma Moodle.
V. Da avaliação dos Monitores
O monitor terá seu desempenho avaliado constantemente pela equipe de Assessoria
Pedagógica e será certificado considerando os seguintes critérios:


Participação comprovada nos fóruns de dúvidas;



Auxílio efetivo aos alunos;



Frequência no acesso ao ambiente da Oficina;



Correção das atividades propostas semanalmente.

Ao final das Oficinas, os monitores que cumprirem os requisitos propostos receberão
certificado, que variará de carga horária de acordo com a realização das atividades
acima citadas.
VI. Das inscrições
As inscrições serão efetuadas no período de 01/03/2019 a 30/03/2019 através do email 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: Caso você já tenha participado do Programa de Inclusão como monitor/a
poderá participar novamente; Os alunos aprovados pelos professores responsáveis
pelas oficinas para atuarem como monitores participarão de uma Semana de
Capacitação, via Moodle, de 08 a 13/04/2019 e não poderão inscrever-se como
aluno na oficina em que desejam monitorar. Outras informações serão fornecidas
aos interessados através do e-mail informado na inscrição. No quadro abaixo, seguem
as informações das oficinas e os cursos nos quais os alunos devem estar matriculados
para atuarem como monitores.

Oficinas de
Inclusão
Pedagógica

Professor

Vagas de
monitoria

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

Janine Pestana
Maio

15

Alunos que tenham interesse na
monitoria

Arte e Cultura

Marcos Roberto
Lemes

15

Alunos que tenham interesse na
monitoria

Educação
Financeira

Marcelo Santos /
Marco Aurélio
Bernardes

15

Alunos que tenham interesse na
monitoria

VII. Da seleção e resultados
Após o encerramento do período de inscrições, os alunos candidatos serão
selecionados pelos professores responsáveis por cada temática. Os alunos
selecionados para a monitoria receberão um comunicado via e-mail de inscrição e
poderão, também, consultar o resultado na página do programa no Portal da UMESP.
VIII. Do desligamento
O desligamento das atividades de monitoria se dará por solicitação do estudantemonitor a qualquer tempo; ou por solicitação do professor responsável, mediante
justificativa; ou por sanção disciplinar que lhe seja aplicada, no que tange ao não
desenvolvimento de suas atividades, já estabelecidas neste edital. Nesse caso, não
haverá certificação ao interessado.
IX. Duração
As Oficinas de Inclusão Pedagógica e Formação Geral, terão início, no primeiro
semestre de 2019, em 22 de abril e se encerrarão em 15 de junho. As atividades de
monitoria, por sua vez, se findarão com a entrega e conclusão das correções das
atividades propostas e acompanhamento dos fóruns de dúvidas.

X. Da dedicação e certificação
As atividades de monitoria requerem do aluno-monitor uma dedicação 5h semanais
durante as 8 semanas de duração do programa, preferencialmente distribuídas em
mais de um dia da semana para acompanhar os fóruns de dúvidas dos alunos e
correções de atividades, totalizando 40h de participação. Após a conclusão da
monitoria, o/a aluno/a terá direito a um certificado com horas proporcionais a carga
horária comprovada pela sua participação, que poderão ser convalidadas como
atividade complementar, de acordo com o Projeto Pedagógico de cada curso.

XI. Observação
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Graduação.

São Bernardo do Campo, 24 de janeiro de 2019.

Prof.º. Dr. Marcio Araujo Oliverio

Prof.º. Dr. Sérgio Marcus Nogueira Tavares
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