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EDITAL nº. 001 / 2019 - Núcleo de Pesquisa e Extensão - NUPE 

 

A Direção da Faest/Uniserra faz saber que estão abertas para os cursos de Psicologia 

e Pedagogia no período de 09/09/2019 a 16/09/2019 inscrições para o Programa 

Institucional de monitoria, as inscrições deverão ser feitas na Coordenação dos 

Cursos ou NUPE.  As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 

 

Profa. Barbara David de Oliveira - Psicologia 

• Psicologia social (uma vaga) 

________________ 

Profa. Claudia Farias Pezzini - Psicologia 

• Teoria Psicanalíticas (duas vagas) 

• Psicologia e Políticas públicas I (duas vagas) 

• Psicologia e Políticas Públicas II (duas vagas) 

_________________ 

Profa. Fernanda Monteiro Böer - Psicologia 

• Técnicas de avaliação psicológica II (uma vaga) 

_________________ 

Profa. Carla Patrícia - Psicologia  

• Estatística (uma vaga) 

_________________ 

Profa. Gicelly Zanata Souza - Psicologia 

• Neuroanatomia (uma vaga) 

___________________ 

Profa. Adilcima Scardini - Pedagogia 

• Concepção, dinâmica e estrutura curricular 

 

Os interessados devem observar rigorosamente o disposto no artigo 6º  

 

Art. 6º   São requisitos indispensáveis para a inscrição no programa de monitoria: 
 

• Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação. 

• Estar cursando entre o segundo e o último semestre do curso. 

• Comprovar aprovação na(s) disciplina(s) objeto da monitoria. 
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• Apresentar disponibilidade de tempo de 4 (quatro) horas semanais, quando 

voluntário. 

• Apresentar disponibilidade de tempo de 8 (oito) horas semanais, quando 

bolsista, sendo 4 horas em regime presencial e 4 horas em regime 

semipresencial. 

• Atuar em períodos anteriores ao que está cursando. 

 
 

As demais normas que regem o referido programa e edital estão disponíveis no 

regimento de monitoria para ciência de todos os interessados. 

 

Tangará da Serra, 09 de setembro de 2019. 

 

                                                                                                                                                                                          
__________________________________                                   _________________________ 

Prof. MS. Aparecido S. Labadessa                                     Prof. Gilmar Utzig 
        Coordenador do NUPE                                                        Diretor 
 


