
 

   CAMPUS GUARULHOS  

    Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
   Departamento de Letras 

 
SELEÇÃO DE MONITORIA PARA AS UNIDADES CURRICULARES DE 

LÍNGUA FRANCESA 
 

Inscrições: até 19/06/2018 
 
Número de Vagas: 

✓ Remunerada: 1 (uma) 
✓ Voluntárias: 5 (cinco) 

 

Perfil do/da monitor/a: 
✓ Ser estudante da Graduação em Letras Português-Francês do Campus Guarulhos, regularmente 

matriculados/as; 
✓ Ter interesse pela docência e pesquisa na área de língua francesa; 
✓ Ter conhecimentos intermediários ou avançados de língua francesa; 
✓ Ter 12 horas semanais disponíveis para as atividades de monitoria. 

 
 

Atribuições do/da monitor/a 
✓ Levantamento e análise das necessidades e expectativas dos alunos participantes; 
✓ Organização dos alunos em grupos de estudo de acordo com o nível de proficiência na língua, 

necessidades e expectativas; 
✓ Preparação dos encontros, atividades e materiais. 
✓ Manutenção de listas de presença incluindo a discriminação das atividades realizadas e observações 

sobre o andamento dos encontros; 
✓ Entrega de relatórios parciais aos docentes; 
✓ Participação em reuniões periódicas com os docentes responsáveis para a discussão dos relatórios e 

andamento do projeto; 
✓ Organização de um banco de dados com recursos didáticos que possam auxiliar os alunos em sua 

aprendizagem; 
✓ Elaboração de relatório final da monitoria a ser enviado à ProGrad; 
✓ Participação no Congresso Acadêmico (PIBIC, PIBIT, PBEx, Monitoria).   

 
Documentos a serem enviados por e-mail para a seleção: 

✓ Histórico escolar 
✓ Carta de apresentação em que conste: 

o Descrição das motivações para participar das atividades de monitoria; 
o Apresentação de possíveis atividades didáticas e culturais a serem realizadas durante a 
monitoria; 
o Indicação da disponibilidade de horários para desenvolver as atividades de monitoria. 

Enviar e-mail para até 19/06/2018 para: luciaclaro.unifesp@gmail.com 
 

 

Entrevista: 21/06/2018, às 11h.  Sala a definir 
 

Coordenadoras do Projeto de Monitoria em Literatura Francesa: 
Profa. Dra. Marcia Valéria Martinez Aguiar 
Profa. Dra. Maria Lucia Claro Cristovão 
Departamento de Letras – EFLCH - UNIFESP 
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