
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Edital nº 01 de 01 de fevereiro de 2021.

PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO PARA MONITORIA

A Diretora Geral em exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Campus
Seabra, no uso de suas atribuições legais, conferidas através da Portaria interna nº 308 de 21 de janeiro de
2021, torna público o processo para seleção de bolsistas do Programa de Monitoria, conforme Documento
Normativo da  Política  de Assistência  Estudantil  do  IFBA, aprovado no Conselho Superior  através  da
Resolução nº 25 de 03 de maio de 2016 e  autorizado pelo art. 8º da Resolução nº 19 de 24 de agosto de
2020, alterada pela Resolução nº 30 de 23 de dezembro de 2020,  que preconiza as normas acadêmicas
para as Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPE) durante o período de suspensão das
atividades  presenciais  na  Instituição  enquanto  durar  a  situação  de  pandemia  do  Novo  Coronavírus  -
COVID-19.

1. DO PROGRAMA DE MONITORIA

O Programa de Monitoria  é  o  Programa Complementar,  previsto nos arts.  145º  e  161º da  Política de
Assistência  Estudantil,  destinado  a  custear  bolsas  para  estudantes  selecionados  para  atuarem  como
monitores(as) de disciplinas específicas ou projetos de extensão relacionados ao ensino, mediante projeto e
sob a supervisão.

De  acordo  com a  Resolução  nº  19  de  24  de  agosto  de  2020,  os  programas  de  monitoria  ocorrerão
exclusivamente através de plataformas digitais institucionais, cabendo aos(às) responsáveis pelos projetos
manter reuniões periódicas com os(as) monitores(as), instruindo-lhes quanto à utilização das plataformas
virtuais institucionais, bem como fornecendo as orientações pedagógicas necessárias ao funcionamento da
atividade.

Este  programa  será  desenvolvido,  conforme  orienta  a  Política  de  Assistência  estudantil,  sob  a
responsabilidade da Diretoria Acadêmica e Gestão de Assistência Estudantil, com acompanhamento do
Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas-NAPNE e da Comissão de Assistência
Estudantil do campus Seabra.

1.1 OBJETIVO GERAL

O Programa Monitoria é compreendido como um incentivo ao corpo discente, visando possibilitar aos(às)
estudantes monitorados(as) o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos na atuação junto às turmas
de primeiro ao quarto ano dos cursos de meio ambiente e informática ou acompanhamento individual de
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estudantes  com deficiência  para  garantir  a  acessibilidade  e  isonomia  na  realização  das  Atividades  de
Ensino  Não  Presenciais  Emergenciais,  melhorando  as  condições  de  equidade  na  permanência,  no
acompanhamento e no desenvolvimento acadêmico ao longo do ano letivo.

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2.1 Melhorar o desempenho acadêmico dos(as) estudantes envolvidos(as) no Programa de Monitoria,
visando reduzir reprovações e evasões no IFBA/Campus Seabra;

1.2.2. Monitorar, acompanhar e intervir junto aos(às) estudantes das turmas de primeiro ao quarto ano no
processo  de  acessibilidade  digital  para  a  realização  das  AENPE,  orientados(as)  pelos  setores  de
acompanhamento pedagógico;

1.2.3 Apoiar  e  acompanhar  individualmente  os(as)  estudantes  com deficiência  visual  e  intelectual  nas
atividades  propostas  na  instituição,  orientados(as)  pelo  Núcleo  de  Atendimento  às  Pessoas  com
Necessidades Específicas (NAPNE) do IFBA - Campus Seabra.

2. DO PÚBLICO-ALVO

2.1 Poderão participar do processo seletivo para monitoria os(as) discentes regularmente matriculados(as)
e frequentes no IFBA - Campus Seabra, conforme critérios estabelecidos no item 3.1 deste edital.

3. DAS VAGAS, TURNO DE ATIVIDADE E BOLSAS

3.1 Será realizado PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORIA conforme quadro a seguir:

Atuação

Horário da Monitoria

Condições Gerais de Participação

Matutino Vespertino

Turmas de 1º a
4º ano dos
cursos de
Informática e
Meio Ambiente

06 (seis)
vagas

09 (nove)
vagas

Estudante regularmente matriculado(a) na Instituição,
cursando o 3º ou, preferencialmente, o 4º ano /

desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso dos
Cursos Técnico de Nível Médio Integrado em Meio Ambiente

ou Informática.

Estudantes com
deficiência
vinculados(as)
ao NAPNE

01 (uma)
vaga

02 (duas)
vagas

Estudante regularmente matriculado(a) na Instituição,
cursando o 4º ano ou em desenvolvimento dos Trabalhos de

Conclusão de Curso/Estágio dos Curso Técnico de Nível
Médio Integrado em Meio Ambiente ou Informática

3.2. A bolsa será no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, com duração de acordo com o projeto,
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podendo  ser  cancelada  por  desistência,  baixa  frequência,  trancamento  de  matrícula,  solicitação  do(a)
orientador(a) ou do coordenador(a), com a devida justificativa e parecer.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições para o PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORIA serão realizadas no período de 02
a 05 de fevereiro de 2021, exclusivamente pelo preenchimento do formulário que poderá ser acessado no
link:  https://forms.gle/ZRFA9HV63FCGHYvCA

4.2 Para proceder à inscrição no PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORIA, o(a) estudante deverá:

I. estar regularmente matriculado(a) na série e curso indicados no item 3.1;

II.  não  receber  atualmente  nenhuma  bolsa  fornecida  por  instituição  pública  ou  privada,  incluindo
remunerações referentes a estágios, bolsa de pesquisa ou extensão, nem possuir vínculo empregatício de
qualquer natureza, nem participar, mesmo que sem remuneração, de atividades de outros projetos;

III. preencher formulário de inscrição indicado no item 4.1;

IV. disponibilizar 06 (seis) horas semanais para as atividades de monitoria;

V. apresentar condições de infraestrutura tecnológica e conectividade para atuação por meio digital;

VI. satisfazer todas as condições do presente Edital.

4.3 A inscrição de que trata este Edital é plenamente gratuita.

5. DA SELEÇÃO

5.1 O processo de seleção do Programa de Monitoria do IFBA – Campus Seabra será realizado por meio
de entrevista.

5.2  A  ordem  de  realização  das  entrevistas  será  definida  de  acordo  com  a  ordem  alfabética  dos(as)
alunos(as) habilitados(as) após análise das informações apresentadas no formulário de inscrição.

5.3  A  entrevista  consistirá  em  uma  conversa  com,  no  mínimo,  01  (um)  membro  da  Comissão  de
Assistência Estudantil  e/ou orientador(a) do projeto, em que poderá ser solicitado ao(à) estudante uma
breve explicação de uma questão qualquer pertinente à atividade, simulando o atendimento aos colegas.

5.4 À Entrevista será atribuída nota 0 (zero) a 10 (dez) pontos;

5.5 A entrevista ocorrerá entre os dias 08 a 10 de fevereiro de 2021, por meio de plataforma digital,
com horário e link a serem divulgados posteriormente. O(A) estudante que não comparecer à Entrevista
estará automaticamente eliminado do certame.

5.6 O resultado preliminar será definido com base no somatório dos pontos obtidos na entrevista, sendo
divulgado no dia 10 de fevereiro de 2021, no site da Instituição, endereço: https://portal.ifba.edu.br/seabra.

5.7 Em caso de empate, serão adotados os critérios de desempate na ordem abaixo:

5.7.1 Ter atuado como monitor(a) e possuir boa avaliação nos quesitos assiduidade e desempenho;

5.7.2 Ter finalizado as disciplinas curriculares do quarto ano e estar em fase de elaboração de relatório de
estágio / TCC;

5.7.3  Maior vulnerabilidade socioeconômica;

5.7.4  Menor número de registros negativos em Conselhos Diagnósticos.
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6. DOS RESULTADOS

6.1 Período  para  recebimento  de  pedidos de  contestação:  24 horas após  a  divulgação do  resultado
preliminar, por meio de requerimento específico que deverá ser encaminhado à Coordenação de Apoio
Acadêmico pelo email:  cotep@ifbaseabra.edu.br

6.2 Divulgação final dos resultados: Entre os dias 11 e 12 de fevereiro de 2021 no site da Instituição.

7. DA NOMEAÇÃO DOS(AS) MONITORES(AS)

7.1  Ao  final  do  processo,  a  Gestão  de  Assistência  estudantil  emitirá  um  parecer  homologando  os
resultados;

7.2 O(A) monitor(a) iniciará suas atividades após a assinatura do termo de compromisso junto à Gestão de
Assistência Estudantil;

7.3 As bolsas terão duração inicial de 3 meses (fevereiro a abril/ 2021), podendo ser prorrogado o período
de vigência conforme necessidades da Instituição.

8. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO(A) MONITOR(A)

8.1 Ser estudante regularmente matriculado(a) no IFBA - Campus Seabra;

8.2  Ter  disponibilidade  de  horário  no  turno  pleiteado,  pois  o  exercício  da  monitoria  implicará  o
cumprimento  de  06 (seis)  horas  semanais  de  atividades  por  meio  digital,  sendo 04  (quatro)  horas  de
atendimento aos(às) estudantes e 02 (duas) horas de planejamento junto ao(à) orientador(a), as quais não
poderão ser coincidentes com o horário das aulas do(a) estudante em seu curso regular;

8.3  Acompanhar  semanalmente  as  turmas  na  realização  das  Atividades  de  Ensino  Não  Presenciais
Emergenciais  (AENPE),  apoiar  os(as)  estudantes  no uso da plataforma digital,  identificando eventuais
dificuldades para informar os setores de acompanhamento;

8.4  Manter  constante  articulação  com  setores  de  acompanhamento  e  proponentes  dos  projetos  para
transmitir e registrar as informações relevantes em planilha digital a partir do monitoramento semanal das
turmas;

8.5  Auxiliar  os(as)  estudantes  com  deficiência  no  reforço  dos  conteúdos  trabalhados  pelos(as)
professores(as) mediante explicações e listas de exercícios;

8.6 Apresentar ao final da monitoria, ao(à) orientador(a), relatório de suas atividades, contendo uma breve
avaliação  do  seu  desempenho,  da  orientação  recebida  e  das  condições  em  que  desenvolveu  as  suas
atividades para, em seguida, entregá-lo à Gestão de Assistência estudantil;

8.7  Cumprir  a  frequência,  os  dias  e  horários  da  monitoria,  avisando  previamente  ao(à)  orientador(a)
quaisquer situações impeditivas;

8.8 Possuir conta-corrente, no próprio nome, em qualquer banco (não pode ser conta conjunta ou em nome
de terceiros);

8.9 Não receber BOLSAS de outros Programas (estágio, pesquisa ou extensão).

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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ATIVIDADE DATA/PERÍODO LOCAL

Publicação do Edital 02/02/2021
Redes sociais oficiais.

Inscrição dos candidatos à monitoria 02  a 05/02/2021

Formulário Digital

https://forms.gle/ZRFA9HV63FCGHYvCA

Plataforma Digital

9.1  Fica  vedado  ao(à)  monitor(a)  o  exercício  da  docência  e  de  quaisquer  atividades  de  caráter
administrativo,  de  julgamento  de  verificação  de  aprendizagem e  supervisão  de  estágio,  sob quaisquer
hipóteses;

9.2 Ao final da monitoria remunerada, o(a) monitor(a) terá direito ao certificado;

9.3 Em casos de excepcionalidade, os recursos que sobrarem deste programa poderão ser transferidos entre
os  demais  programas  da  Política  de  Assistência  Estudantil  (PAAE)  ou  os  Programas  Universais  e
Complementares, de acordo com avaliação da Gestão da Assistência Estudantil e Equipe Multidisciplinar
do IFBA - Campus Seabra.

9.4 Os casos omissos serão resolvidos por, no mínimo, dois componentes da Comissão de Assistência
Estudantil, a Gestão de Assistência Estudantil e um componente da Diretoria Acadêmica ou Coordenação
de área/curso do campus Seabra.

Seabra/BA, 01 de fevereiro de 2021.

Elaine Cristina de Souza Santos

Diretora Geral em Exercício

ANEXO I – CRONOGRAMA
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Entrevista 08 a 10/02/2021

Resultado Preliminar 10/02/2021
Site do Campus.

Interposição de Recurso 11/02/2021
Protocolo

Resultado Final 12/02/2021
Site do Campus.

Assinatura e encaminhamento do Termo
de Compromisso 12/02/2021

Plataforma digital

Início das atividades 15/02/2021

Informado no Ato da Assinatura do Termo de
Compromisso

ANEXO II - FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL DE MONITORIA

I – MONITOR(A)

NOME DO(A) MONITOR(A):

CURSO: TURMA:
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II - MONITORIA

TURMA/SETOR

ORIENTADOR(A):

PERÍODO DA MONITORIA (DATA INICIAL E FINAL):

CARGA HORÁRIA SEMANAL:

III - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS / EXECUTADAS (relatório das atividades desempenhadas   
pelo(a) monitor(a))
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VI – AVALIAÇÃO

PARECER DO(A) ORIENTADOR(A):

VII – SUGESTÕES/CRÍTICAS

:: SEI / IFBA - 1741668 - Edital :: https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

8 of 9 02/02/2021 16:00



Data:                                                   

Assinatura do(a) Monitor(a):

Assinatura do(a) Orientador(a):

Documento assinado eletronicamente por ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, Diretor(a)
Geral em Exercício, em 02/02/2021, às 15:24, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1741668 e o código CRC 23D7BE68.

23720.000058/2021-66 1741668v20
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