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EDITAL UAGRAD Nº 007/2021  

SELEÇÃO DE MONITOR EXTENSIONISTA PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE PRÁTICA 

ACADÊMICA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – VIRTUAL INTERNSHIP UAS7-UNISINOS NO ANO 

DE 2021 – CAMPUS SÃO LEOPOLDO.  

  

 Previsto e regulamentado pela Resolução CGRAD 02/2014    

  

A Unidade Acadêmica de Graduação faz saber que estão abertas aos alunos de Graduação da 

universidade, de 8 a 18 de abril de 2021, as inscrições para a atividade de monitoria extensionista junto 

ao curso de Engenharia de Materiais no Campus de São Leopoldo, para exercício a partir do primeiro 

semestre letivo de 2021. 

 

APRESENTAÇÃO:  

A monitoria extensionista se caracteriza como oportunidade de ampliação do processo de formação 

para alunos de graduação, por meio de apoio a processos de ensino e aprendizagem em projetos 

extracurriculares de iniciativa dos cursos de graduação da Universidade.  

Essa oportunidade foi projetada pela UAS7 e Unisinos para proporcionar aos estudantes uma 

experiência de nível internacional durante a atual pandemia devido ao Corona vírus.  

Os Escritórios da UAS7 em Berlim e Nova Iorque em parceria com seu representante em São 

Leopoldo estão procurando um estudante altamente motivado e interessado na área de gestão de ensino 

superior e intercâmbio educacional internacional. UAS7 é uma aliança estratégica de sete universidades 

líderes de ciências aplicadas nas principais cidades alemãs comprometidas com a excelência em ensino 

e pesquisa. Enquanto o UAS7 Berlim coordena a maioria das atividades internas e externas da rede alemã 

e sul-americana (através da representação junto a Unisinos), o escritório de Nova Iorque é responsável 

pela representação da aliança nos Estados Unidos e Canadá. 

O monitor extensionista atuará de forma virtual, cuja prática proporcionará ao aluno experiência 

prática em gerenciamento de projetos e eventos, gestão acadêmica e intercâmbio internacional. Os 

idiomas de trabalho serão o inglês e o português. 

 

1. INSCRIÇÕES:  

As inscrições para o exercício da Monitoria em 2021 devem ser realizadas pela plataforma da 

Unisinos LAB: http://www.unisinos.br/lab.  

  

1.1 PRAZO:  

As inscrições para o exercício da Monitoria em 2021, estarão abertas no período de 08/04/2021 a 

18/04/2021. Candidaturas realizadas após este período poderão ser consideradas para suplência, caso 

abra vaga, dentro do período de exercício a que se refere este Edital.  

  

1.2 REQUISITOS:  

Para candidatar-se à monitoria o aluno deverá:  

http://www.unisinos.br/lab
http://www.unisinos.br/lab
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1. Estar regularmente matriculado em 2021/1 (a candidatura no processo de seleção 

de monitores deverá ocorrer nas datas indicadas neste edital, entretanto, se o aluno 

inscrito no processo não realizar matrícula para 2021/1 será desclassificado); 

2. Ter aproveitamento de pelo menos 20 (vinte) créditos na Unisinos; 

3. Ser aluno de um dos cursos de Graduação da universidade e possuir: 

- Excelente inglês falado e escrito (mínimo de alemão apreciado), 

- Interesse em assuntos internacionais e ensino superior, 

- Conhecimentos em design gráfico, mídia social e comunicações de marketing, 

- Domínio do pacote office (Excel, power point, etc.), 

- Domínio de plataformas como MS Teams, Zoom, etc 

4. Não ter infração disciplinar conforme previsto na Resolução do Consun nº 20/210; 

5. Ter disponibilidade de atuação mínima de 20 horas semanais como apoiador, já 

incluídas as participações nas reuniões com o time brasileiro e alemão; 

6. Ter participação mínima de 75% nas reuniões coletivas, que serão realizadas UMA 

vez ao mês ou conforme necessidade; 

7. Ter participação mínima de 75% nas reuniões semanais com o time brasileiro; 

8. Participar de uma entrevista (em inglês), com os supervisores e orientadores do 

programa, quando será apresentado os objetivos e atividades desenvolvidas pela 

UAS7, e o candidato falará sobre suas motivações, disponibilidade e interesse.  

- Datas e locais das entrevistas: as entrevistas serão agendadas após divulgação 

dos selecionados, conforme datas previstas no item 5 deste edital. 

9. Entregar, no momento da entrevista coletiva, uma carta motivacional – documento 

redigido (em inglês) pelo candidato apresentando as intenções, propósitos e 

motivações para participação no programa, considerando os projetos que serão 

desenvolvidos no semestre.  

10. Comprometer-se a permanecer pelo período mínimo do semestre. 

 

Obs.: O aluno inscrito, que NÃO comparecer à entrevista coletiva e/ou NÃO 

entregar a carta motivacional no momento da realização da entrevista, estará 

automaticamente DESCLASSIFICADO. 

 

2. VINCULAÇÃO E GRATUIDADE DE CRÉDITOS  

A atividade de monitoria extensionista será exercida pelo aluno monitor e remunerada pelo projeto 

acadêmico UAS7. O monitor selecionado receberá o valor de bolsa equivalente a R$ 660,00/mês 

(seiscentos e sessenta reais) no período de maio a novembro/2021.  

O aluno terá o benefício do aproveitamento das horas de monitoria extensionista como horas 

complementares, desde que cumpridas um mínimo de 30 horas.  
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3. PROJETOS DE ENSINO  

As atividades extensionistas previstas por este projeto de ensino, oferecido a partir de 2021/1, estão 

relacionadas no item 7 deste edital 

Os horários para a realização da monitoria extensionista poderão ser alterados em comum acordo 

entre candidato selecionado e professores responsáveis pelo projeto de ensino em questão, desde que 

cumpra com a finalidade de atuação prevista, e cumprindo a participação mínima de 75% nas reuniões 

semanais e mensais coletivas, conforme apresentado no item 1.2 deste edital. 

 

 

4. SELEÇÃO  

A seleção dos alunos inscritos será de responsabilidade dos representantes da UAS7 e Unisinos. 

A seleção do monitor extensionista considerará critérios estabelecidos, tais como: o desempenho curricular 

do candidato, atuação e desempenho em atividade(s) extracurricular(es), a motivação e interesse 

(expressa na carga motivacional a ser entregue no momento da entrevista coletiva), a disponibilidade de 

tempo para atuação no programa (conforme carga semanal, reuniões semanais e mensais expressas no 

item 1.2.5), e a capacidade de comunicação do candidato em língua inglesa.  

 

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

O aluno selecionado para o exercício da monitoria a iniciar em 03/05/2021, serão contatados por 

e-mail após 27/04/2021. A relação geral dos selecionados e suplentes será divulgada no site 

http://www.unisinos.br/lab a partir do dia 26/03/2021.  

  

6. DA ADMISSÃO E DO EXERCÍCIO DA MONITORIA EXTENSIONISTA 

Para a efetiva nomeação como monitor, é obrigatória a assinatura do Termo de Compromisso, 

junto à Secretaria dos Campi Porto Alegre ou São Leopoldo. Somente depois do cumprimento deste 

requisito, o aluno poderá iniciar a atividade de monitoria.  

No exercício da monitoria, o monitor deverá observar os horários acordados para a realização da 

monitoria, registrar frequência em documento específico e fazer o registro das atividades realizadas. Ao 

final do semestre, deverá, ainda, redigir relatório de realização de monitoria extensionista. O não 

cumprimento do total da carga horária acordada implicará no pagamento proporcional do valor previsto da 

remuneração, conforme mencionado no item 2 deste edital. 

O não cumprimento das demais rotinas indicadas acima poderá implicar em avaliação insatisfatória 

quanto ao desempenho da monitoria pelo professor responsável.  

  

7. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR:  

São atribuições do monitor:  

 Pesquisa e redação de notícias para as mídias sociais UAS7 e conteúdo novo / revisado do site, 

suporte ao site UAS7 (parte brasileira principalmente), monitoramento e comunicação de mídias 

sociais com organizações parceiras; 

http://www.unisinos.br/lab
http://www.unisinos.br/lab


    

  4 

  

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 
Unidade Acadêmica de Graduação  -   UAGRAD 

 Preparação, co-organização e avaliação de eventos UAS7-Unisinos; 

 Apoio a estudantes brasileiros e alemães que se candidatam a bolsas e programas UAS7-

Unisinos, apoiando a recepção de estudantes alemães na UNISINOS. Os projetos serão 

adaptados às habilidades e experiência do aluno, sempre que possível. 

 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

i. A candidatura está aberta para alunos da Unisinos independente do campus ou polo no qual 

esteja vinculado. No entanto, o exercício da monitoria será realizado, obrigatoriamente, no 

campus Unisinos São Leopoldo. 

ii. O candidato selecionado atuará de maneira prioritária ao projeto vinculado em 2021/1, sua 

atuação será definida em conjunto com os professores do programa. 

 

 

 

São Leopoldo, 07 de abril de 2021.  

 

 

 

 

Prof. Dr. Pe. Sérgio Eduardo Mauricci 

Diretor Unidade Acadêmica de Graduação 
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