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EDITAL Nº 003/2011 
 
 

Abre inscrições, fixa data, horário e critérios para 
seleção de projetos para o programa de monitoria. 

 
  
O Diretor Geral do Centro do Centro de Educação Superior da Região Sul, da Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC, no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados, que estão 
abertas as inscrições para seleção de Projetos para o Programa de Monitoria, para o 1º  semestre de 2011, nos 
termos deste Edital. 
   
01 - DA INSCRIÇÃO: 
Início: 4 de março de 2011 
Término: 14 de março de 2011  
Local: Secretaria das Direções 

   
02 - DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO: 

 Estar matriculado em Curso de Graduação oferecido pelo Centro de Educação Superior da Região Sul; 

 Ter concluído a disciplina de interesse, com nota igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero); 

 Ter média geral de todas as disciplinas cursadas igual ou superior a 6,5 (seis vírgula cinco); 

 Apresentar Projeto de Bolsa de Monitoria, em formulário próprio, aprovado no Departamento de lotação do 
Professor da Disciplina (Orientador); 

 Apresentar Ficha Cadastral;  

 Dispor de 12 horas semanais; 

 Não possuir vínculo empregatício, ou outra modalidade de bolsa; 

Assumir responsabilidade, caso seja selecionado, de apresentar o trabalho desenvolvido, durante evento 
específico de Monitoria da UDESC. 

   
3 – DAS VAGAS 

O Programa de monitoria conta com 1 vaga para o Centro de Educação Superior da Região Sul nas disciplinas: 
Cálculo e Álgebra. 
 

   
4 – DA SELEÇÃO 

Será procedida pelo professor das disciplinas no dia 15/03/2011 das 14:00 às 16:30h na sala de reuniões 
e constará da avaliação das notas do acadêmico e de uma entrevista, segundo critérios específicos definidos 
por este.  
   
5 – DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Informações complementares poderão ser obtidas junto à Direção de Ensino. 
  
  
 
Laguna, 04 de março de 2011. 
 
 
 
Prof. Anselmo Fabio de Moraes 
Diretor Geral do CERES 


