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EDITAL DECSO  

NORMAS DE SELEÇÃO DE BOLSA MONITORIA 

O Departamento de Ciências Sociais, Jornalismo e Serviço Social (DECSO) faz saber 

aos interessados que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de Monitoria 

para 2017.1, para a disciplina: 

1. Informações 

Disciplina  Professora Orientadora Curso  Nº de Vagas 

Redação em Jornalismo Marta R. Maia Jornalismo 1 bolsista 

1 voluntário 

 
a) Período de vigência da monitoria e valores das bolsas:  
Meses de junho, julho e agosto. Serão oferecidas três bolsas.  
Uma bolsa (R$300,00) referente ao mês de junho/2017; 
uma bolsa (R$300,00) referente ao mês de julho/2017; 
uma bolsa (R$300,00) referente ao mês de agosto/2017. 
 
b) Carga horária a cumprir: 15 horas semanais. 

 
 

2. Requisitos: 

a) ter coeficiente acadêmico igual ou superior a 6,0 (seis); 
b) ter concluído a disciplina Redação em Jornalismo, com nota igual ou superior 

a 7,0 (sete); 
c) ter disponibilidade de tempo para o cumprimento da carga horária conforme 

especificado no edital da Prograd (15 horas semanais), lembrando que a 
disciplina será ofertada às terças e quartas, das 13h30 às 17h, não podendo 
ter choque de disciplinas; 

d) não usufruir de qualquer outro tipo de bolsa (com exceção das bolsas dos 
Programas de Assistência Estudantil da UFOP) ou desenvolver atividade 
remunerada para qual já exista alguma legislação restritiva na Universidade; 

e) ter domínio da língua portuguesa e boa redação. 
 

 
3. Inscrições: 

a) Período: 19/05/2017 a 22/05/2017 
b) Local: Secretaria do Departamento Ciências Sociais, Jornalismo e Serviço Social 

(DECSO) 
c) Horário: 10h às 20h. 

 

4. Documentação: Histórico escolar. 
 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS,  

JORNALISMO E SERVIÇO SOCIAL (DECSO) 

Rua do Catete, 166, Centro, Mariana -MG- Brasil. Telefone: (31)3558-2275 CEP 35420-000.  

E-mail: decso@icsa.ufop.br 

 

5. Critérios para avaliação: 

 

a. Texto a ser produzido no horário agendado abaixo; 

b. Análise de Histórico escolar, com foco especial nas disciplinas afins. 

 
6. Avaliação: 

 

6.1) Conteúdo para a prova escrita: 
Noções sobre a produção de crônicas, perfis e críticas. 
 
_______________________________________________________________ 

 

6.2) Local: Laboratório de Redação (em frente à Biblioteca); 
Data: 23 de maio (terça-feira); 
Horário: 14h. 
______________________________________________________________ 

 

 

Mariana, 19 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 


