
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

EDITAL DE MONITORIA EaD Nº 2022/1

A Direção de Educação a Distância da Universidade Católica de Pelotas, no uso de suas
atribuições,

RESOLVE:
- Abrir inscrições para monitor das ACG e disciplinas a distância:

Período de Inscrições: 21/02/2022 à 28/02/2022
Local de inscrições: https://sites.google.com/ucpel.edu.br/selecaodemonitores/
Período da monitoria: 07/03/2022 a 04/12/2022

Serão disponibilizadas 4 vagas para monitoria de Atividades Complementares Gerais  e 4 vagas
para monitoria de disciplinas semipresenciais.

Das Atividades da Monitoria
a)   acompanhar as atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle;
b)   solucionar dúvidas de acesso ao AVA;
c)   atender alunos com dificuldades de acesso ao AVA e ferramentas computacionais;
d) identificar eventuais falhas na execução da monitoria e propor medidas corretivas a
coordenação de EaD.

Da jornada
O aluno-monitor deve disponibilizar, no mínimo, 12 (doze) horas semanais presenciais a serviço

da monitoria nas dependências da UCPel e 8 (oito) horas semanais a distância no Moodle, totalizando 20
horas semanais.

Dos requisitos para inscrição
● estar o aluno regularmente matriculado e cursando a Universidade;
● haver o aluno concluído, com aproveitamento mínimo de 70%, o curso de Formação de

Monitores EaD, oferecido pelo Programa de Educação a Distância;
● não possuir qualquer tipo de bolsa remunerada pela UCPel.

Observação: O curso para Formação de Monitores EaD é gratuito e oferecido pelo EaD em cada
semestre letivo.

Da inscrição
As inscrições serão realizadas somente por meio do site

https://sites.google.com/ucpel.edu.br/selecaodemonitores/

Da seleção
O processo de seleção inclui a participação no curso de Formação de Monitores para EaD com

aproveitamento de no mínimo 70% das atividades propostas (Peso 6.0), e entrevista versando sobre
Educação a Distância e experiências acadêmicas (Peso 4.0).

As entrevistas serão realizadas no dia 03/03/2022, via Google Meet em horário a ser divulgado
no dia 02/03/2021, no site da EaD.

https://sites.google.com/ucpel.edu.br/selecaodemonitores/


Em condições de igualdade, terá preferência o candidato que obteve maior pontuação no curso
supracitado.

A lista com os candidatos aprovados será publicada no site
https://sites.google.com/a/ucpelvirtual.net/selecaomonitores/ no dia 05/03/2022.

Núcleo de Educação a Distância, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Patrícia Haertel Giusti
Diretora de Educação a Distância

https://sites.google.com/a/ucpelvirtual.net/selecaomonitores/

