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PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA DE APOIO PEDAGÓGICO 
 

DISCIPLINAS: INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA E METODOLOGIA DA 
PESQUISA EM EF - UMA VAGA- 

 

COORDENAÇÃO - PROFA. SÍLVIA M. AGATTI LÜDORF   
 

Em que consiste a monitoria de apoio pedagógico da área de Metodologia Científica?  
Trata-se de um apoio para as atividades didático-científicas das disciplinas que envolvem o 
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, Projeto de Monografia e Monografia (ou Artigo), no 
que se refere às etapas de elaboração, formatação (Normas da ABNT) e dúvidas gerais. 
O monitor ficará à disposição dos alunos de licenciatura e bacharelado em EF, no Laboratório de 
Informática da Graduação (LIG), em horários estratégicos, para este atendimento de reforço 
acadêmico.  
 
INSCRIÇÕES: No dia da prova, 13 de Março de 2018 (terça-feira), às 11:30h, levar a seguinte 
documentação: Original e cópia de Identidade, do CPF e CRID.   
 
REQUISITOS: Somente pode se inscrever o aluno que: 
a) Tenha cursado as disciplinas Introdução à Metodologia Científica/EFN119 e Metodologia da 
Pesquisa EF/EFN360, com grau mínimo de 7,0 em cada uma; 
b) Possua CRA mínimo de 6,0, conforme estipulado pela Resolução CEG 04/2004. 
c) O interessado deverá ter disponibilidade para atendimento no reforço acadêmico nos 
seguintes dias/horários: de 3ª feira à 6ª feira, de 13:30 às 14:30h e de 17:20 às 18:20h (uma vez 
aprovado, qualquer alteração a ser conversada com as Profas. Sílvia e Rozane) 
 
PROCESSO SELETIVO: 
1. Prova escrita a ser realizada no dia 13/03/2018, terça-feira, de 11:30h às 13:30h (Sala do 
NESPEFE – ao lado da Xerox), sobre temáticas ligadas às disciplinas. 

- A prova será avaliada a partir dos seguintes critérios: grau de conhecimento sobre o assunto, 
capacidade de organização de idéias e nível da escrita (correção gramatical e articulação do 
conteúdo). 

- Em caso de empate, prevalecerá a maior média final obtida nas disciplinas Metodologia da 
Pesquisa EF e Introdução à Metodologia Científica, respectivamente. 
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Dúvidas: silvialudorf@eefd.ufrj.br  
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