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FACULDADE UNYLEYA 

 

NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, EXTENSÃO E PESQUISA – NICEP 

 

EDITAL Nº 3/2021/NICE DE 27 DE MAIO DE 2021  

 SELEÇÃO DE ESTUDANTES MONITORES  

 

Seleção de Estudantes Monitores para Projetos de Pesquisa vinculados ao Programa de 

Pesquisa Institucional da Faculdade Unyleya. 

  

1. OBJETIVO 

 

Fomentar a participação dos discentes no Programa Institucional de  Pesquisa, com 

efetiva atuação no desenvolvimento dos projetos de Pesquisa liderados pelos  docentes, 

selecionados em razão da aderência dos  temas a linha de Pesquisa Institucional 

Educação para um Mundo Digital, relevante para as comunidades em que estão 

inseridos os polos de apoio presencial da Faculdade Unyleya. 

 

2. ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE MONITOR  

2.1. Participar dos encontros de estudo e orientação científica promovidos pelo 

docente responsável pelo projeto de pesquisa. Os encontros serão realizados 

virtualmente. 

2.2. Participar das ações extensionistas desenvolvidas a partir do Projeto de Pesquisa 

do(a) professor(a) orientador(a). 

2.3. Elaborar um Objeto Virtual de Aprendizagem que esteja de acordo com o Projeto 

de Pesquisa do(a) professor(a) orientador(a). 

2.4. Participar da Semana de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa com trabalho 

em coautoria com o(a) professor(a) orientador(a). 
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3. DOS PROJETOS DOCENTES 

Os estudantes-monitores poderão se candidatar para participar dos seguintes projetos: 

  

Professora/ Curso Projeto Objetivo Geral do Projeto 

Karine Vichiett Morgan 
(Licenciatura Em 
Pedagogia) 

Do afastamento social à 
presença a distância: análises 
de práticas pedagógicas em 
(re)construção 

Propiciar a formação inicial (para os 
estudantes) e continuada (para os professores 
do campo empírico) de professores-
pesquisadores capazes de intervir ativamente 
nas situações problema que se apresentam no 
contexto escolar das classes populares frente 
à inserção tecnológica imputada pela 
sociedade contemporânea 

 

Luciana Lamblet Pereira 
(Licenciatura Em História) 

Entre o Ressentimento e o 
Reconhecimento: os embates 
entre pais de alunos e práticas 
pedagógicas no Brasil 
contemporâneo 

A pesquisa proposta tem como escopo 
analisar no campo educacional o que 
chamaremos de um embate entre 
ressentimento e reconhecimento. Na esfera 
aqui apresentada, o ressentimento está 
relacionado ao sentimento de que algo que lhe 
seria por direito está sendo perdido. Tal afeto 
encontra-se muito presente na classe média 
conservadora brasileira que, diante das 
mudanças ocorridas nas primeiras décadas do 
século XXI, se viu ameaçada perante uma 
nova visão de mundo em ascensão 

 

 

4. CONDIÇÕES PARA ELEGIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. São elegíveis para seleção de participação nos projetos de pesquisa os 

discentes: 

A)  regularmente matriculados no Curso de Licenciatura em Pedagogia (Projeto da 

Professora Karine Morgan) ou na Licenciatura em História (Projeto da professora 

Luciana Lamblet). 

B) que já tenham cursado, no mínimo, um período letivo com aprovação em todas 

as disciplinas 

C)  que não colarão grau antes de junho de 2022. 

D) que possuam CR (Coeficiente de Rendimento Acumulado), mínimo, 80 pontos. 
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E)  e que estejam adimplentes.   

4.2. Será destinada uma bolsa de auxílio no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 

mensais, para cada aluno selecionado. 

 

5. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES 

5.1 A seleção será realizada por comissão composta pelas Coordenação dos Cursos de 

Pedagogia e História, pelas professoras pesquisadoras e pela Coordenadora Geral de 

Graduação. 

5.2 Os critérios para seleção e classificação serão avaliados na seguinte ordem: 

A) Análise do Histórico Escolar do Estudante 

B) Análise da Carta de Intenção, explicitando os motivos pelos quais o(a) estudante 

pretende participar do Projeto de Pesquisa da professora do curso em que está matriculado. 

C) O critério de desempate será o CR (Coeficiente de Rendimento Acumulado) mais alto. 

5.3  Poderão ser  escolhidos até dois (2) alunos por projeto. 

 

6. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas por meio do preenchimento do formulário on-line, disponível 

no link: https://forms.office.com/r/vjNbMcPax6 , até as 23h e 55min do dia 07/06/2021. 

 

7. DA PERDA DA VAGA DE MONITORIA  

Os estudantes selecionados como monitores dos projetos de Pesquisa perderão a vaga 

de monitoria e, consequentemente, a bolsa de auxílio nas seguintes situações: 

A) Ficar reprovado em alguma disciplina durante o período da vigência da bolsa. 

B) Ficar inadimplente no período da vigência da bolsa. 

C) Portar-se de maneira inadequada, desrespeitosa ou antiética com qualquer membro 

da comunidade acadêmica da Faculdade Unyleya. 

 

 

 

https://forms.office.com/r/vjNbMcPax6
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8. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

O resultado da seleção dos monitores será divulgado no dia 11/06/2021, no Portal do 

Aluno.  

9. CRONOGRAMA 

 

Data Atividade 

28/05/2021 Divulgação do Edital de Seleção de Monitoria de 

Projeto de Pesquisa  

31/05 a 07/06/2021 Inscrição para a Seleção de Monitoria de Projeto 

de Pesquisa 

08 a 10/06/2021 Seleção dos candidatos 

11/06/2021 Divulgação do Resultado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


