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EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITOR PARA 2022 (1 VOLUNTÁRIO) 
 

Projeto de Monitoria nas Unidades Curriculares  
Laboratório de Ensino e Pesquisa em História I, II e III 

 
Estão abertas as inscrições para selecionar 1 Monitor Voluntário (sem bolsa) para a Monitoria na 
UC Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em História II. 
Coordenação: Professores Clifford A. Welch  
Público-alvo: alunos regularmente matriculados no curso de História, que tenham cursado a UC 
com bom desempenho e que estejam motivados a desenvolver atividades no interior dessa UC. 
Duração: de abril de 2022 a agosto de 2022 
Resumo do projeto: Entendemos que o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em História 
II, previstos na grade curricular como UCs de 180 horas, é estratégico na formação dos 
graduandos de História, tanto no Bacharelado quanto na Licenciatura, visto que faz parte da 
chamada Área Básica de Ingresso (ABI), sendo, portanto, obrigatório para ambas as formações. 
O projeto de monitoria do curso de História volta-se primordialmente a tais UCs, com os objetivos 
mais amplos de: estimular o aprendizado da docência no que concerne às questões práticas, 
com a devida fundamentação teórica; estimular debates a partir e em torno de conceitos e temas 
que constituem o conteúdo programático da UC; promover o trabalho crítico e reflexivo com 
fontes históricas; estimular a reflexão sobre práticas pedagógicas com fontes históricas; 
comprometer os alunos com a sua própria formação, qualificando ainda mais o curso. O/a aluno/a 
selecionado/a cumprirá um conjunto de atividades para a concretização dos objetivos propostos 
com mais 3 monitoras já selecionadas, que serão desenvolvidas junto aos professores 
responsáveis pela UC e junto aos discentes matriculados nos respectivos cursos.  

 
1) Cronograma 
1. Divulgação deste Edital: 04/04/2022 
2. Período de inscrições: de 04/04/2022 até 10/04/2022 
3. Entrevista virtual: 12/04/2022 (horário a combinar por e-mail)  
4. Divulgação dos candidatos selecionados: imediata 
5. Início das atividades: 14/04/2022 
 
2) Procedimentos para inscrição 
Os interessados deverão enviar e-mail com justificativa de seu interesse pela monitoria nessas 
UCs para coordenacaohistoria@unifesp.br anexando seu histórico oficial da graduação. No 
assunto da mensagem, escrever SELEÇÃO MONITORIA DOS LABS DE HISTORIA 2022.  No 
corpo da mensagem, escrever: 
Nome: 
Data de nascimento: 
CPF: 
RG: 
RA: 
Turno 
Série Atual 
Endereço completo: 
Telefone para contato (preferivelmente celular) 
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3) Da seleção 
Os candidatos serão selecionados através da análise do histórico, da justificativa do interesse e 
da entrevista. 
 
4) Pré-requisitos 
 
a) Estar matriculado regularmente no curso de História da EFLCH/UNIFESP; 
b) Ter cursado Lab II e preferencialmente todas as três UCs de Laboratório de Ensino e Pesquisa 
em História, todas com bom desempenho; 
c) Disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para o desenvolvimento das atividades de 
monitoria; 
 
 
5) Atribuições dos monitores 
Auxiliarão os estudantes na preparação de suas avaliações, como apresentação de textos em 
grupo, projetos de pesquisa, provas e trabalho monográfico, através de plantões a serem 
realizados semanalmente presencialmente ou pelos dispositivos dos grupos WhatsApp, Google 
Classroom e/ou o Moodle. Será também atividade do monitor orientar, sob a supervisão dos 
professores, o trabalho de análise empírica de fontes documentais de natureza variada e a 
preparação das avaliações que contemplem os temas dos Laboratórios e o Curso de Extensão. 
Além disso, a monitora deverá participar dos debates em sala de aula sobre temas variados 
previstos no plano de ensino das UCs. Ajudarão também com o gerenciamento das 
comunicações e planilhas de controle da participação dos discentes, especialmente durante a 
pandemia na modalidade ADE. Essas atividades envolverão pelo menos 6 horas semanais de 
trabalho. As demais horas serão realizadas com as leituras tanto para as aulas quanto para os 
plantões. É importante, também, que os monitores sejam divididos entre os alunos dos cursos 
vespertino e noturno. Além disso, as monitoras e monitores deverão participar do Congresso 
Acadêmico da Unifesp e escrever um relatório final descrevendo e analisando a experiência 
nessa monitoria.  

 
6) Cláusula de reserva 
a) A coordenação se reserva o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas 
neste Edital; 
d) Não caberá recurso contra a decisão da coordenação. 
 

Pela Coordenação, Guarulhos, 04 de abril de 2022 


