
 
 
 

Edital de Seleção de Monitoria Acadêmica 2017/1 
 

O Departamento de Física do Instituto de Física da UFRGS, no uso de suas atribuições, 
torna público o presente Edital de Seleção de Monitoria Acadêmica para o semestre de 
2015/1, em acordo com a Instrução Normativa n° 02/2011 – PROGRAD e Cronograma de 
Monitoria Acadêmica (Anexo I)  
 
1. Inscrições e Documentação 
Os alunos deverão se inscrever no período de 13/03 a 17/03, via Portal do Aluno e enviar, 
durante o período de inscrições para o endereço eletrônico 
secretaria.academica@if.ufrgs.br, os seguintes documentos em formato eletrônico:  

 
• Relatório de Atividades Correntes  
• Histórico Escolar. 
 

2. Seleção 
A seleção dos candidatos será feita mediante a análise da documentação. Será 

responsável pela avaliação uma Comissão designada pela Chefe de Departamento. 
 
3. Disciplinas e Bolsas 
 

VOLUNTÁRIA (somente certificado) 
 FIS01181 - FÍSICA I-C  

 FIS01182 - FÍSICA GERAL – ELETROMAGNETISMO 

 FIS01183 – FÍSICA III C  

 FIS01257 - FÍSICA GERAL I - A 

 FIS01259 - FÍSICA GERAL II - A 
PRESENCIAL ACADÊMICA  - 5 bolsas 

 FIS01052 - LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA (1 bolsa) 

 FIS01008 – ELETRÔNICA BÁSICA (1 bolsa) 

 FIS01181 - FÍSICA I-C (1 bolsa) 

 FIS01183 – FÍSICA III C (1 bolsa) 

 FIS01257 - FÍSICA GERAL I – A (1 bolsa) 
MONITORIA A DISTÂNCIA-UTILIZANDO TECNOLOGIA EAD  - 10 bolsas 

 FIS01044 – Física III D (1 bolsa) 

 FIS01181 - FÍSICA I-C (2 bolsas) 

 FIS01182 - FÍSICA GERAL – ELETROMAGNETISMO (3 bolsas) 

 FIS01184 – Física IV C (1 bolsa)  

 FIS01203 - MÉTODOS COMPUTACIONAIS DA FÍSICA A (1 bolsas)  

 FIS01206 - MÉTODOS COMPUTACIONAIS DA FÍSICA B (1 bolsa) 

 FIS01223 -  FÍSICA IV CIVIL (1 bolsa) 

 
 



3. Critérios de Avaliação e Classificação 
Os candidatos serão classificados de acordo com seu desempenho acadêmico, 

avaliado a partir do Histórico Escolar, e disponibilidade de horários, avaliada a partir das 
Atividades Correntes. O candidato classificado para mais de uma disciplina do Departamento  
de Física deverá optar por uma das vagas.  
 
4. Publicação dos Resultados 

O Resultado da Seleção será publicado no dia 20 de março mediante o envio de e-
mail no qual constará a situação do candidato e fixado no mural do Núcleo Acadêmico do 
Instituto de Física. 

 
5. Assinatura do Termo de Compromisso 

Após a publicação do Resultado da Seleção, o aluno selecionado deverá comparecer 
imediatamente na Secretaria Acadêmica, para assinar o Termo de Compromisso e ser 
encaminhado para o professor orientador a fim de dar início imediato às atividades de 
monitoria acadêmica. O aluno que não assinar, nesse prazo, o Termo de Compromisso, será 
considerado desistente, sendo sua vaga ocupada pelo suplente imediato.  

 
6. Atividades dos Monitores 
 As atividades dos monitores compreenderão um cumprimento de horas de 
atendimento aos alunos usuários cujo, mínimo, necessariamente maior do que quatro horas 
semanais, será determinado pelo seu orientador, em horários estabelecidos de comum 
acordo entre o monitor e o orientador. Os monitores deverão ser pontuais e assíduos, sob 
pena de ser registrada a sua ausência no Portal da UFRGS, o que por sua vez resultará em 
desconto no valor da bolsa. A falta de pontualidade, por si só, será penalizada com o 
registro de ausência. A reincidência do descumprimento pode resultar em desligamento do 
programa. 
  

Caso haja motivo de força maior que impeça o monitor de cumprir seu horário, 
devem ser avisados, com antecedência mínima de 24 horas: 
 

• o professor orientador, mediante o envio de mensagem para seu endereço 
eletrônico; 

• a Secretaria Acadêmica do Instituto de Física, mediante o envio de mensagem para 
secretaria.academica@if.ufrgs.br; 

• os usuários, mediante a afixação de cartaz à porta da(s) sala(s) utilizada(s) pelo 
Programa (G218) 

 
Serão desconsiderados motivos de força maior informados posteriormente à 

ausência do monitor, exceto nos casos previstos nas Normas Gerais da Graduação, 
Resolução 17/2007 do CEPE, comprovados mediante a apresentação da documentação 
adequada. 

A alteração dos horários estabelecidos em comum acordo, com vistas a determinar 
nova programação definitiva de horários, é possível a qualquer tempo, sempre que realizada 
com antecedência e com a prévia divulgação. As atividades dos monitores vigorarão entre o 
período de 27/03/2017 a 05/08/2017. 

 
Profa. Acirete Souza da Rosa Simões 

Chefe do Departamento de Física- IF/UFRGS 


