MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO (DEJOR)

EDITAL DEJOR
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIX PAR

ONITORIA

O Departamento de Jornalismo faz saber a interessadxs que estão abertas as inscrições para o processo
seletivo de Monitoria para primeiro semestre de 2018 da disciplina:
1. Informações
Disciplina

Professor(es) Orientador(es)

Curso

Nº de Vagas

CSA218 – Teorias da Imagem

Ricardo Augusto Orlando

Jornalismo

01 – voluntárix

a) Carga horária a cumprir: 15 (quinze) horas semanais em atividades previstas no projeto de
monitoria, sendo no mínimo 10 (dez) horas exclusivamente para atendimento direto aos alunos
usuários da monitoria.
b) É permitido ao discente o vínculo a apenas uma monitoria por semestre letivo, seja ela voluntária
ou remunerada.
c) É vedado ao discente o acúmulo de bolsas remuneradas, salvo as cedidas pelos Programas de
Assistência Estudantil da UFOP.
2. Requisitos:
a) Ter concluído a disciplina objeto da seleção ou disciplina(s) equivalente(s) a ela(s), com nota
igual ou superior a 7,0 (sete);
b) Ter disponibilidade de tempo para o cumprimento da carga horária e desenvolvimento das
atividades de monitoria: atendimento em horários regulares extra-aula, reuniões de orientação,
atividades de planejamento e preparação, apoio nas atividades didáticas em sala.
3. Inscrições:
a) Período: dias 09, 10 e 11/04/2017;
b) Local: Secretaria do Deptº. de Jornalismo (DEJOR)
c) Horário: 10h às 20h, com exceção do dia 11/04 em que as inscrições encerram-se às 15h.
4. Documentação:
a) Histórico escolar, com carimbo da seção de ensino;
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5. Critérios para seleção/etapas de avaliação:
a) Dinâmica / atividade avaliativa;
b) Análise de histórico e entrevista;
OBS: necessário conhecer o Edital de Monitoria e as normas do Programa de Monitorias da UFOP.
6. Avaliação:
6.1)

Dinâmica avaliativa com base no conteúdo programático da disciplina.
Local/Data/Horário:
Em 11/04/2018, às 17h, na Sala 021 do Bloco III.

Mariana, 06 de abril de 2018.
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