
Edital de Submissão de Projetos de Tutoria/Monitoria do PGMC 
2022-3  

O Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional (PGMC) torna público o processo de 
submissão de projetos para atividades de tutoria/monitoria a serem desenvolvidos no segundo semestre de 
2022, com início de aulas em 12/09/2022 e término em 20/01/2023. 

Os projetos poderão ser submetidos por quaisquer docentes da UFJF que se comprometam a avaliar a 
participação do tutor na data abaixo discriminada e a realizar a avaliação final após o término do projeto. 

A submissão do projeto será feita a partir de preenchimento de formulário próprio (link disponível em https://
www2.ufjf.br/pgmc/estagio-docencia/).  

O aluno deverá entregar o formulário de avaliação de desempenho com seus dados preenchidos para o 
professor responsável pelo projeto para finalizar a avaliação e preenchimento. Em seguida, deverá ser 
enviado por e-mail para a secretaria do PGMC até o prazo estipulado por esse edital (e-mail: 
ppgmc@ice.ufjf.br). 

CARGA HORÁRIA 

Os projetos de tutoria/monitoria poderão prever até 4 (quatro) horas de atividades semanais, sendo que até 
metade poderá ser cumprida em atividades em sala de aula (ensino remoto). 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E SELEÇÃO DOS TUTORES/MONITORES 

Os projetos serão avaliados por comissão própria a fim de verificar a adequação dos projetos às normas para 
cumprimento do Estágio Docência (disponível em https://www2.ufjf.br/pgmc/estagio-docencia/). 

Os projetos aprovados serão divulgados para os discentes, devidamente matriculados no PGMC, que se 
candidatarão ao preenchimento das vagas, através de formulário próprio. 

Os candidatos terão suas demandas contempladas a partir de classificação que se dará em função dos 
critérios abaixo na seguinte ordem: 
a) Ser bolsista; 
b) Maior coeficiente de rendimento acumulado; 
c) Menor tempo relativo para conclusão do curso; 
d) Maior índice de frequência no último trimestre. 

DATAS 

• Submissão dos projetos (pelos docentes):  até às 17h de terça-feira, dia 13/09/2022 
• Avaliação dos projetos (pelo PGMC):    até às 17h de quinta-feira, dia 15/09/2022 
• Submissão das demandas (pelos discentes):  até às 17h de segunda-feira, dia 19/09/2022 
• Divulgação do resultado (pelo PGMC):   até às 17h de quarta-feira, dia 21/09/2022
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