UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
DEPARTAMENTOS DE INFORMÁTICA APLICADA E INFORMÁTICA TEÓRICA

PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA – 2020/1
EDITAL SUPLEMENTAR DE SELEÇÃO
Disciplinas com vagas para monitores presenciais em 2020-1 no Departamento de
Informática Aplicada, ou formação de cadastro de reserva.
As vagas serão distribuídas conforme necessidade do Departamento de Informática
Aplicada. Existem 5 vagas a serem preenchidas em 2020-1.

Código
INF01040
INF01202
INF01145
INF01048
INF01056
INF01107

INF01108

Disciplina
INTRODUÇÃO À
PROGRAMAÇÃO
ALGORÍTMOS E
PROGRAMAÇÃO – CIC
FUNDAMENTOS DE BANCO
DE DADOS
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
DESAFIOS DE
PROGRAMAÇÃO
INTRODUÇÃO À
ARQUITETURA DE
COMPUTADORES
ARQUITETURA E
ORGANIZAÇÃO DE
COMPUTADORES I

Vagas

Seleção

Vagas e
Cadastro de

Todos os candidatos deverão enviar

reserva

histórico escolar, no formato PDF,
para o e-mail
monitoria.ina@gmail.com.

Apenas
cadastro de
reserva

Disciplinas com vagas para monitores presenciais em 2020-1 no Departamento de
Informática Teórica:

Código

INF05508

Disciplina

LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO

Seleção

Vagas

Todos os candidatos deverão

01 (uma) vaga

enviar histórico escolar, no

imediata +

formato PDF, para o e-mail

Cadastro de

setoracademico@inf.ufrgs.br.

Reserva.

PRÉ REQUISITOS: o/a aluno/a deve atender às exigências constantes no Art. 7º, da
Instrução Normativa PROGRAD/SEAD nº 03/2013. Estar regularmente matriculado em
curso de graduação da UFRGS, entre o segundo e o último semestre do curso;
comprovar aprovação na disciplina objeto da monitoria; apresentar disponibilidade de

20 horas semanais; não possuir qualquer outro tipo de bolsa ou registro em programa de
atividade voluntária.

INSCRIÇÃO: os alunos deverão realizar a sua inscrição através do Portal do
Aluno no período de 16/03 a 20/03 de 2020. OBS.: o aluno que não realizar a sua
inscrição no Portal do Aluno e/ou não enviar o seu histórico escolar será
automaticamente desclassificado.

SELEÇÃO: Os alunos inscritos serão selecionados, através de Avaliação de

desempenho acadêmico. O envio do histórico supracitado deve ser realizado até o dia
22 de março de 2020 (concomitante com a devida inscrição no portal do aluno). É
possível a inscrição em mais de uma disciplina.

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS: o Resultado da Seleção será divulgado até
o dia 26/03/2020, por e-mail para os/as candidatos/as inscritos/as.

CARGA HORÁRIA: o/a aluno/a selecionado/a será vinculado ao professor/a
orientador/a responsável pela disciplina e deverá cumprir carga horária de 20 (vinte)
horas semanais.

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO: após a divulgação dos
Resultados da Seleção, os/as alunos/as selecionados/as deverão comparecer Setor
Acadêmico do INF, até o dia 30/03/2020, para assinar o Termo de Compromisso.
O aluno que não assinar o Termo de Compromisso no prazo acima referido será
considerado desistente, sendo sua vaga ocupada pelo suplente imediato.

ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DOS/as MONITORES/as: as atribuições e
atividades dos/as monitores/as selecionados/as serão definidas pelos/as professores/as
orientadores/as conforme as especificidades das disciplinas e em consonância com os
Artigos 16º e 17º da Instrução Normativa PROGRAD/SEAD nº 03/2013.

Porto Alegre, 09 de março de 2020.

