
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 
SELEÇÃO DE MONITORIA SEMESTRE SUPLEMENTAR (2020) 

 

EDITAL PROGRAD/UFBA Nº. 002/2020 - Programa de Monitoria com Bolsa para o Semestre Suplementar 
 

 

Código Nome da Disciplina, dias e horários Docente responsável Número de 

vagas  
(com bolsa) 

Número de 

Vagas 

(voluntário) 
FCHL96 Raça, escravidão, trabalho 

forçado e plantations no Caribe 
Prof. Marcelo Moura Mello  

1 (uma) vaga 
2 (duas) vagas 

FCHL90 Antropologia, cartografia e movimentos 

sociais 
Profª Urpi Montoya Uriarte 1 (uma) vaga 2 (duas) vagas 

FCH294 Antropologia IV Prof. Diego Ferreira Marques 1 (uma) vaga 2 (duas) vagas 
FCH315 Antropologia das sociedades indígenas Prof. Marco Tromboni 1 (uma) vaga 2 (duas) vagas  

 

INSCRIÇÃO: 
Período: de 17 a 22 de setembro de 2020. 
As inscrições devem ser feitas encaminhando um e-mail com a ficha de inscrição e cópia dos documentos para:  
 

FCHL96 – Raça, escravidão, trabalho forçado e plantations no Caribe (Prof. Marcelo Moura Mello): marcelo.mello@ufba.br 

FCHL90 – Antropologia, cartografia e movimentos sociais (Profª Urpi Montoya Uriarte): urpi@terra.com.br 

FCH294 – Antropologia IV (Prof. Diego Ferreira Marques): diegofm@ufba.br 

FCH 315 – Antropologia das sociedades indígenas (Prof. Marco Tromboni): tromboni@ufba.br 

 

Obs.: os(as) alunos(as) que desejarem se inscrever em monitoria voluntária, podem marcar na ficha de inscrição essa modalidade.  
 

SELEÇÃO: ENTREVISTA VIRTUAL:  
Data: 24 e 25 de setembro de 2020. 
Horário: a combinar com cada candidato. 
* o departamento não se responsabiliza por problemas de conexão. 
 

DESEMPATE:  Nota obtida na disciplina correspondente.  
 

REQUISITOS: 

1. Estar regularmente matriculado em algum curso de graduação da UFBA. 
1.1 Ter cursado com aprovação a disciplina específica ou disciplinas correlatas, conforme Edital PROGRAD/UFBA n. 

002/2020. 
1.2 Para a FCHL90 – Antropologia, cartografia e movimentos sociais (14h50 às 16h:40), componente novo, ter cursado a 

disciplina FCHL63 "O habitar em casarões ocupados do centro de Salvador". 
Para a FCHL96 – Raça, escravidão, trabalho forçado e plantations no Caribe, componente novo, ter cursado a disciplina 

FCH294 Antropologia IV. 
2. Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para as atividades de monitoria. Sendo quatro horas no horário da    

disciplina correspondente:  
FCHL96 – Raça, escravidão, trabalho forçado e plantations no Caribe (14h50 às 16h:40), quinta-feira;  
FCHL90 – Antropologia, cartografia e movimentos sociais (14h50 às 16h:40), quinta-feira; 
FCH294 – Antropologia IV (07h00 às 08h50), terça-feira e quinta-feira; 
FCH 315 – Antropologia das sociedades indígenas (08h:50 às 12h:30), quarta-feira; 

3. Ter familiaridade e destreza com plataformas virtuais para ensino e reuniões em grupo, tais como:  Google Meet, Google sala 

de aula, Moodle, Zoom.   
 

RECURSO: até 48 horas após o resultado.  
 

PERÍODO DE ATUAÇÃO: de 05/10/2020 a 18/12/2020. 
 

BENEFÍCIOS: 
Certificado com carga horária equivalente às atividades efetivamente realizadas.  
Caso o projeto venha a ser contemplado: Bolsa de monitoria no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) por três meses, conforme 

EDITAL PROGRAD/UFBA Nº. 002/2020 - Programa de Monitoria com Bolsa para o Semestre Suplementar. 
 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO: 
Formulário de inscrição devidamente preenchido 
Cópia de Comprovante de Matrícula na UFBA 
Cópia de Histórico Escolar 
Cópia de RG 
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