
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE ECONOMIA 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA (MO) – 2023 
 

 

PROFESSOR: 
Eduardo Gonçalves 
Laura Carvalho Schiavon 
Rosa Livia Gonçalves Montenegro  

 

PROJETO: PROJETO DE MONITORIA (MO) – HPE I e HPE II 

 
TERMOS DO PROJETO: 
 O projeto compreende atividades de auxílio aos professores responsáveis pelas disciplinas de 
História do Pensamento Econômico I (ECO024) e História do Pensamento Econômico II (ECO025). As 
disciplinas são obrigatórias no curso de Ciências Econômicas e possuem nível de dificuldade 
considerável, tendo em vista que seu objetivo, com base na ementa dos cursos, é incentivar a volta às 
fontes do pensamento econômico, mostrando o processo de construção da teoria econômica atual. Nesse 
sentido, o projeto é peça fundamental para facilitar a aprendizagem e aumentar o nível de aprovação na 
disciplina.  As atividades a serem desempenhadas pelo bolsista selecionado serão: (i) atendimento aos 
alunos matriculados para sanar dúvidas das disciplinas; (ii) auxílio na preparação e aplicação das listas de 
exercícios da disciplina (quando solicitado); (iii) auxílio na correção das listas de exercícios da 
disciplina;(iii) auxílio na aplicação das avaliações na disciplina (quando solicitado).  
Total de alunos atendidos pelo projeto ao ano: 120 alunos.  
 
OBJETIVOS: 
 Aumentar o nível de assistência aos discentes, como elaboração e resolução de listas de exercícios; 
reduzir o grau de reprovação na disciplina; despertar vocação acadêmica nos discentes.  
 
INSCRIÇÃO 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  
 

1 - Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação; 
2 - ter disponibilidade de 12 horas semanais; 
3 - ter IRA igual ou superior a 70;  
4 - ter sido aprovado nas duas disciplinas supracitadas; 
5- ter e-mail institucional da UFJF. 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO: A seleção constará de uma prova e análise do histórico escolar. A 
aplicação da prova ocorrerá no dia 23/03/2023 às 15h, na Faculdade de Economia, em sala divulgada 
posteriormente aos candidato(a)s. O conteúdo avaliativo da prova compreenderá os tópicos das disciplinas 
de História do Pensamento Econômico I (ECO024) e História do Pensamento Econômico II (ECO025). A 
divulgação do resultado de seleção ocorrerá por e-mail, bem como outras informações. Será aceito 
somente arquivos em extensão “pdf” do histórico escolar, que deverá ser enviado para o e-mail 
(rosa.livia@ufjf.br) até o dia 22/03/2023, às 15h.  
VAGAS: 1 bolsista e 1 voluntário.  
 
RESULTADO FINAL: A nota final de cada candidato será a média ponderada obtida nas etapas de 
seleção: prova (40%) e análise de histórico escolar (60%). Os candidatos classificados serão chamados 
seguindo a ordem decrescente de notas finais.  
 
 
 



 
RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 
INSCRIÇÃO: 
 
PERÍODO:  13 a 22 de março de 2023. 
 
INSCRIÇÃO:  https://docs.google.com/forms/d/1sngFmbd_G2U_tkGKgZKd_baFt7Ojn6Jt1vWLGABqzdc/prefill 
 
ENVIO 
HISTÓRICO:  

Até dia 22/03 para o e-mail: rosa.livia@ufjf.br 

 
SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  
22/03/2023: Análise do histórico escolar 
23/03/2023: Realização da prova (às 15h)  

 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 
DATA:  24 de março de 2023.  
 


