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EDITAL 06/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE MONITORIA INDÍGENA (PIMI) – 1O SEM/2018
A Coordenação do Bacharelado em Relações Internacionais e a Coordenação do Curso de Letras
da Universidade Federal do Tocantins (UFT) torna público o Edital No 06/2018, para
participação no Programa Institucional de Monitoria Indígena, de acordo com o Edital No
060/2018 – PROGRAD e com os termos a seguir.
1 DAS INSCRIÇÕES
1.1 Poderão participar do Programa Institucional de Monitoria (PIM), para o 1º semestre de
2018, nas modalidades de monitoria remunerada e não remunerada, os discentes que:
a) estejam regularmente matriculados na UFT;
b) tenham integralizado com aproveitamento, no mínimo, 1/3 dos créditos totais do curso em que
se encontra;
c) tenham coeficiente de rendimento mínimo de 7,0 (sete); e
d) tenham disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às atividades do Programa.
2 INSCRIÇÃO
2.1 Os discentes deverão entregar a documentação relacionada a seguir na Sala da Coordenação
do Curso de Relações Internacionais ou de Letras, no Bloco CGE, entre os dias 14/06/2018 e
16/06/2018:
a) ficha de inscrição (anexa);
b) comprovante de matrícula;
c) histórico escolar completo com coeficiente de rendimento; e
d) declaração de disponibilidade de tempo (anexa).
3 DAS VAGAS
3.1 Será oferecida uma vaga com bolsa para um discente do curso de Relações Internacionais ou
do curso de Letras, com 4 (quatro) meses de duração, cujo valor mensal é de R$ 400,00
4 DO PROCESSO SELETIVO
5.1. O processo de seleção será realizado por uma comissão examinadora formada por dois
professores: o titular da disciplina objeto da monitoria e um professor indicado pelo Colegiado,
observando os critérios e condições da Resolução Consepe nº 15/2013.
5.2. Critério de análise para Seleção: mérito acadêmico.
5.3. A nota final atribuída ao discente aspirante à vaga será calculada com base na média
aritmética de duas notas: Coeficiente de Rendimento do histórico escolar de graduação (CR);
nota recebida na entrevista presencial (NE).
Nota final =

5.4. As entrevistas serão realizadas na Sala de Permanência dos docentes de Relações
Internacionais, no dia 21/06, entre as 11h e 13h.
5.5. Banca da Entrevista: serão indicados um(a) docente do curso de Relações Internacionais e
um(a) docente do Curso de Letras para realização das entrevistas.
5 CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO
Inscrições
Divulgação das inscrições finais
Entrevistas
Divulgação do resultado final
Entrega dos termos de compromisso na coordenação

DATA
13/06 a 15/06
18/06
21/06
22/06
Até dia 26/06

5.3 Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3336-9441, pelo e-mail
brintport@uft.edu.br
Porto Nacional, 08 de junho de 2018.

ANTÔNIO EGNO DO CARMO GOMES*
Coordenador do Curso de Letras

ITALO BELTRÃO SPOSITO*
Coordenador do Curso de Relações
Internacionais
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* A versão original deste documento está assinado.

