
Projeto de Monitoria das Ucs : 

Política Pública e Gestão da Educação Infantil 

Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil  

Brincar e Educação: teorias, experiências e pesquisas 

PPP I- Brinquedoteca Hospitalar: legislação, funcionamento e possibilidades 

investigativas. 

 

 

Resumo: 

O Projeto de Monitoria das Ucs Política Pública e Gestão da Educação Infantil, 

Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil, Brincar e Educação: 

teorias, experiências e pesquisas, PPP I- Brinquedoteca Hospitalar: legislação, 

funcionamento e possibilidades investigativas  tem por objetivo  propiciar a iniciação à 

docência aos graduandos do Curso de Pedagogia e, concomitantemente, implementar 

práticas de apoio, assessoramento e cooperação no campo da Educação Infantil, entre 

estudantes, docentes da UNIFESP no âmbito das Unidades Curriculares acima indicadas.  

 

Perfil desejado dos monitores 

O perfil desejado dos monitores compõe-se a partir das características elencadas abaixo: 

● Possuir habilidades de comunicação em público; 

● Bom desempenho acadêmico e freqüência; 

● Condições acadêmicas e disponibilidade para orientar grupos, apoiando as tarefas 

solicitadas pelas UCs I, II,  III e IV , relativo domínio – na qualidade de usuário – 

das tecnologias de comunicação e informação- Internet, e-mail e em ambiente 

virtual. 

● Possuir facilidade de relacionamento. 

● Ter disponibilidade de horário, dentro da grade de disciplinas do semestre, para 

se dedicar às atividades da monitoria. 

 

Critério para seleção dos monitores 

Os monitores deverão ser alunos regularmente matriculados no curso de 

graduação da Unifesp, preferencialmente ter cursado e sido aprovado nas UCs do presente 

projeto, ter bom desempenho acadêmico, ter domínio de uso do computador em editores 

de texto, compilação e arquivo de programas e manejo de uso de imagens digitais, 



habilidades pessoais e profissionais para trabalho com grupos, capacidade de efetivar 

pesquisa sobre temas específicos da área da Educação Infantil, pró-atividade e dinamismo 

nas relações inter pessoais. 

As atividades dos monitores não poderão conflitar com suas obrigações 

acadêmicas, o que implica em que o monitor tenha disponibilidade para cumprir 12 horas 

semanais para o projeto. 

Os monitores não poderão acumular mais de uma Bolsa Acadêmica: Iniciação 

Científica, PIBIC, PIBITI, Extensão, Monitoria, Jovens Talentos e PET. 

De modo a aferir as possibilidades de atendimento aos critérios acima indicados, 

serão considerados na seleção dos monitores: 

● Documento 1-  Histórico escolar acadêmico (enviar o arquivo por e-mail) 

● Documento 2- Declaração de que não acumula bolsa (documento elaborado pelo 

candidato e assinado - enviar o arquivo em pdf por e-mail ) 

● Documento 3- Carta de apresentação de no máximo 2 páginas justificando o 

interesse na participação como bosista  ou como voluntário (enviar o arquivo em 

pdf por e-mail ) 

● 4- Desempenho satisfatório durante entrevista de seleção com professor 

Responsável pelas Ucs (A entrevista será no dia 14/09/2021).  

*O candidato receberá o link de acesso para a entrevista 

 

 

Local de inscrição 

A inscrição será pelo e-mail claudia.panizzolo@ unifesp.br   

 

Data do processo seletivo: 21 de setembro de 2021 

Vaga remunerada: 01 

Vagas voluntárias: 06 

 

Contato para informações: claudia.panizzolo@ unifesp.br   

Período de inscrição (envo dos anexos listados acima): de 01/09/2021 até 19/09/2021 às 

23h59 horário de Brasilia. 

 

 


