
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
UNIDADE DE ATIVIDADES FORMATIVAS 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
CÂMARA DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES (PID/PIM 08) 

 (   ) PID ou (x) PIM 

PLANO nº: 41 

DISCIPLINA (PIM): Introdução ao Projeto de Aprendizagem Cod: SS101111 

Orientador (a) / Submissor (a): Flávia Granzotto Fachini 

Nº DE VAGAS: 01 

Do período e local de inscrição: No período de 05 a 08 de março estará aberto o 

prazo para inscrição para a seleção de monitores para o programa Institucional de 
Monitoria – PIM vinculado ao módulo de Introdução ao Projeto de Aprendizagem. 
Os/as estudantes interessados/as deverão procurar a secretaria do curso de Serviço 
Social. 

Dos requisitos e documentos exigidos:  

O/a estudante candidato/a deverá estar regularmente matriculado no curso de Serviço 
Social e ter cursado o módulo de Introdução ao Projeto de Aprendizagem e nele ter 
atingido o conceito AS ou APL; 

Ter disponibilidade de horário para realização das atividades e do cumprimento 12 
(doze) horas semanais; 

Fotocópia da carteira de identidade e CPF; 

Histórico acadêmico; 

 

Do Processo de seleção e critérios de avaliação 

A seleção será realizada através de atividade avaliativa escrita e entrevista 
utilizando-se os critérios estabelecidos na Resolução n. 43/03 CEPE.  

Os/as candidatos/as deverão comparecer para a atividade avaliativa escrita no dia 
09/03/2018 (sexta-feira) às 10:00 horas na sala 12B que terá duração de 01 (uma) 
hora. As entrevistas acontecerão logo após o término da prova e terão duração de 15 
minutos por candidato/a, seguindo a ordem de inscrição desses/as. 

 

DATA DA PROVA ESCRITA: 09/03/2018 

Local e horário: SALA 12B / 10:00 horas 

 

DATA DA ENTREVISTA: 09/03/2018  
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Local e horário: SALA 12B / 11:00 

 

CONTEÚDO DA PROVA ESCRITA: 

Elaboração de redação dissertativa-argumentativa sobre tema correspondente ao seu 

projeto de aprendizagem em desenvolvimento. Apresentar os elementos que 

constituem a elaboração de um pré-projeto e de um projeto de aprendizagem.  

 

Matinhos, 02 de março de 2018. 

OBSERVAÇÕES: 

* Programa sem garantia de bolsa. 
* Bolsistas deverão participar, obrigatoriamente, das atividades da PROGRAD 
* A composição da nota de avaliação seguirá as regras da Resolução 43/03 – CEPE 
* Os candidatos deverão realizar leitura prévia da Resolução 91/99-CEPE 

 


