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A Chefia do Departamento de História, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade 
Federal da Bahia, torna pública a Seleção de monitoria para o semestre letivo 2021.1, conforme 
informações e critérios a seguir apresentados: 

 Código Disciplina Professora Orientadora N° de vagas 

FCH 014 HISTÓRIA ANTIGA I MARINA CAVICCHIOLI 03 

FCH 018 HISTÓRIA MODERNA I EVERGTON SOUZA 01 

  
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
Apoio às turmas dos referidas componentes curriculares que serão ministradas no semestre letivo 
2021.1, conforme horários estabelecidos no planejamento acadêmico e acordados com o docente 
responsável pelo projeto. 
Atividades que serão desenvolvidas pelos monitores: 
a) Acompanhamento e apoio nas aulas teóricas e práticas ministradas pelos professores; 
b) Atendimentos aos estudantes em horários pré-determinados, auxiliando na das atividades planejadas 
na disciplina; 
c) Participação em atividades de pesquisa e extensão, ligados às disciplinas, a critério do professor 
responsável; 
d) Auxiliar no processo de edição das aulas assíncronas. 
 
INSCRIÇÃO 

Forma: Virtual 
Período: 22 a 25 de março de 2021. 
Horário: 9h às 12h. 
Local: Departamento de História/Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade 
Federal da Bahia, para o e-mail específico de cada disciplina: 

Código Nome da Disciplina Professora Orientadora E-mail 

FCH 014 HISTÓRIA ANTIGA I MARINA CAVICCHIOLI cavicchioli.marina@gmail.com 

FCH 018 HISTÓRIA MODERNA 
I 

EVERGTON SOUZA evergtons@gmail.com 

 
As inscrições deverão ser realizadas por e-mail do docente responsável pela disciplina, para onde 

deverão ser e-mail com a ficha de inscrição e cópia dos documentos. 
  
DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
O processo de seleção de monitores no âmbito deste Edital, será executado sob responsabilidade de cada 
professor responsável pelo respectiva projeto de monitoria. 
A Prova de Entrevista será realizada pelo(a) docente responsável, conforme o número de inscritos (os 
horários específicos e a plataforma serão divulgados após as inscrições). 
Processo será realizado entre 5 a 9 de abril de 2021. 
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Inscrições: 5 e 6 de abril de 2021. 
Avaliações: 7 e 8 de abril de 2021. (ou a depender do horário estabelecido pelo(a) responsável pela 
disciplina. 
Resultados: 9 de abril de 2021  
A pontuação obtida na seleção valerá até 10 (dez) pontos, sendo reprovados aqueles que obtiverem nota 

inferior a 7 (sete);  

 

REQUISITOS 
Estar regularmente matriculado no curso de graduação em História. 
Ter cursado com aprovação a disciplina específica, conforme Edital 01/2021. 
O monitor não tenha cumprido o prazo máximo de dois semestres de monitoria conforme as Resoluções 

nº 06/2012, nº 07/2017, nº 02/2018 e nº 05/2019 do Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA. 

Dispor de acesso a equipamento digital e Internet para participação e acompanhamento das atividades. 

Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para as atividades de monitoria. Sendo quatro horas no 
horário disciplina: 
Horários:  

Código Nome da Disciplina Professora Orientadora Horários 

FCH 014 HISTÓRIA ANTIGA I MARINA CAVICCHIOLI Seg/qua 08:50/10:40 e 
Qua 18:30/22:10 

FCH 018 HISTÓRIA MODERNA I EVERGTON SOUZA Seg/Qua 10:40/12:30 e 
Ter 18:3/22:10 

 

DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS 
O resultado será divulgado até o dia 09/04/2021 e comunicado aos candidatos por e-mail. 
O candidato poderá interpor recurso por e-mail, mediante requerimento ao fch07@ufba.br, após 
48 horas do resultado. 
Os recursos serão julgados em primeira instância pelo professor responsável pela disciplina. 
Recursos inconsistentes e extemporâneos serão indeferidos preliminarmente. 
O resultado dos recursos será comunicado aos candidatos por e-mail. 
 

DESEMPATE: Nota obtida na disciplina correspondente.  
 
PERÍODO DE ATUAÇÃO: de 12 de abril a 12 de junho de 2021 
  

BENEFÍCIOS 
Certificado com carga horária equivalente às atividades realizadas. 
  

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
Cópia de Comprovante de Matrícula na UFBA. 
Cópia de Histórico Escolar. 
Cópia de RG. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
O presente Edital está vinculado ao Edital PROGRAD/UFBA Nº. 001/2021 - Programa 
de Monitoria Voluntária, disponível em https://prograd.ufba.br/bolsas-monitoria 
 

Salvador – BA, 22 de março de 2021. 

 

 
Lina Maria Brandão de Aras 

Chefe do Departamento de História 

FFCH/UFBA 
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