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Período de inscrições: de 3 a 18 de dezembro de 2017.  
 
Datas das provas: 19 de dezembro, terça-feira. 
Resultados: 5 de janeiro de 2018, sexta-feira. 
Pedidos de recursos: 8 de janeiro de 2018, segunda-feira. 
Resultado final: 9 de janeiro de 2018. 
 
Requisitos para inscrição:  

• CRA6,0 e grau na disciplina solicitada 7,0 (É possível concorrer para uma disciplina que 
esteja sendo concluída em 2017/2, basta avisar na inscrição.) 

• Disponibilidade para atender alunos que cursam no noturno. 
 
Sobre a Bolsa: 

A bolsa terá vigência de 12 de março a 31 de dezembro de 2018.  
A bolsa de Monitoria não poderá ser acumulada com outra bolsa de natureza acadêmica 

concedida pela UFRJ sendo permitido o acúmulo aos alunos beneficiados com Bolsa Auxílio ou 
Auxílio Manutenção (Alojamento).  
 
Atribuições do monitor: 

• correção de trabalhos e listas de exercícios propostos pelo professor; 

• atendimento aos alunos da disciplina em horário extra   classe com objetivo de sanar 
dúvidas e auxiliá-los na resolução dos exercícios; 

• comparecer aos encontros com o professor que ministra a disciplina para planejamento das 
atividades da semana e para mantê-lo informado sobre o desempenho e frequência dos 
alunos às sessões de monitoria; 

• realizar atividades extras propostas pelo professor responsável que venham a  contribuir 
para um melhor desempenho dos alunos. 

• disponibilidade para atendimento aos alunos no noturno. 
 
Disciplinas: Análise Real, Cálculo de Uma Variável I, Cálculo de Uma Variável II, Cálculo de Várias 
Variáveis I, Cálculo de Várias Variáveis II, Geometria Euclidiana, Matemática Finita, Números 
Inteiros, Vetores no R2 e no R3. 
 
Inscrição. Os pedidos de inscrição deverão ser enviados para o e-mail: nedir@im.ufrj.br (com cópia 
para darci@im.ufrj.br) com as seguintes informações: nome completo do aluno, seu curso de 
graduação, DRE e disciplina em que deseja de monitoria, dentre as listadas acima.  
 

mailto:nedir@im.ufrj.br
mailto:darci@im.ufrj.br

