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Introdução à Economia 
Período Emergencial – Ciclo letivo 2020-1 

 

 

O curso de Comércio Exterior da FURG divulga vaga para monitoria remunerada em Introdução à 

Economia, mediante supervisão dos Profs. Lívia Triaca e Pedro Leivas.  

 

1. Objetivo da monitoria  

 

1.1 Contribuir para a qualidade do curso no período emergencial, através da inserção de 

graduandos em atividades e ações de ensino que visem evitar a retenção de estudantes no 

seu percurso curricular, bem como, prevenir a evasão e o abandono do curso;   

1.2 Possibilitar a criação de métodos e instrumentos didático-pedagógicos na modalidade on-

line;  

1.3  Colaborar com grupos ou turmas de estudantes visando à melhoria do desempenho 

acadêmico em relação às atividades curriculares constantes no Plano de Ensino da 

disciplina para o período emergencial;  

1.4 Propiciar maior engajamento dos estudantes nas atividades acadêmicas de Ensino no 

período emergencial;  

1.5 Atender as demandas específicas oriundas das disciplinas ofertadas de forma remota no 

contexto do período emergencial, em conformidade com a Instrução Normativa 023/2020. 

 

2. Inscrição 

Os interessados devem enviar e-mail para liviamtriaca@gmail.com, declarando seu interesse e 

afirmando seu compromisso com os requisitos a seguir. 

 

3. Requisitos 

 

3.1 Estar regularmente matriculado; 

3.2 Ter sido aprovado na disciplina em que se inscreveu para ser monitor;  

3.3 Dispor de 12 horas semanais para o trabalho em monitoria; 

3.4 Ser titular de Conta Corrente; 

3.5 Ter CPF regularizado; 

3.6 Não possuir vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente do 

exercício de atividades de qualquer natureza, inclusive estágio remunerado, durante a 

vigência da bolsa;  
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3.7 Não receber, concomitantemente, duas bolsas da FURG ou de outro órgão financiador, 

durante a vigência da bolsa.   

 

4. Seleção 

 

A seleção do monitor levará em conta média acadêmica alcançada na disciplina de Introdução 

à Economia.  Em caso de empate, os critérios de desempate serão: 1º) maior coeficiente de 

desempenho acadêmico; e 2º) maior média nas disciplinas da área de economia. 

 

5. Cronograma 

6.  

Divulgação do edital 16/09/2020 

Período de inscrições 16/09/2020 – 18/09/2020 

Divulgação do resultado final 21/09/2020 

 

 

 

 

Santa Vitória do Palmar, 16 de setembro de 2020 

 

 

 

 

Profª Drª Lívia Madeira Triaca 

 

 

 

Prof. Dr. Pedro Henrique Soares Leivas 


