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EDITAL Nº 029/2022-PPE 
 

A Professora Dr.ª Maria Luisa Furlan Costa, Coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Estadual 
de Maringá, no uso de suas atribuições... 

 

Considerando o Processo n. 11349/2014-PRO e as Resoluções n.os 037/2014-CEP, 040/2015-CAD e 
139/2015-CAD; 

 
TORNA PÚBLICO os procedimentos para inscrição no Programa de Monitoria Especial para alunos 
com deficiência e necessidades educacionais especiais, regularmente matriculados  no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da UEM, para o ano letivo de 2022. 
 
I – Objetivos do Programa de Bolsas 

 
O Programa de Monitoria Especial de Pós-Graduação da UEM visa atender, individualmente, ao 

aluno com deficiência e necessidades educacionais especiais, regularmente matriculado, em programas 
de pós-graduação da UEM. 
 
II - Regulamentos e Normas afetos a esse Edital de Seleção 

 
Para a solicitação da Bolsa Monitoria Especial o aluno deverá atender aos requisitos: 
 

a) Ser aluno regularmente matriculado em curso de pós-graduação stricto sensu da UEM, na 
área de interesse do presente edital, ou; 

b) Ser aluno, regularmente matriculado, preferencialmente, no último ano de curso de 
graduação em área que tenha vínculo com a área do Programa de pós-graduação stricto 
sensu, conforme interesse do presente edital. 

c) Não ser beneficiário de qualquer outro tipo de bolsa na UEM; 
d) Ter disponibilidade mínima de 12 horas semanais. 

 
III - Número de Bolsas  

 
Para o ano letivo de 2022 serão ofertadas duas bolsas, com carga horária semanal de 12 h/a por 

um período de até sete meses, no valor de R$ 550,00 bolsa/mês; 
 
IV – Inscrições 

 
Estarão abertas, no período de 14 a 19/09/2022, as inscrições para a Bolsa Monitoria PNE, 

destinada ao atendimento de acadêmicos com necessidades educacionais especiais matriculados no 
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Programa de Pós-Graduação em Educação/PPE, da Universidade Estadual de Maringá/UEM, para o ano 
letivo de 2022. 

Para a inscrição o candidato deverá enviar um e-mail para sec-propae@uem.br com a ficha de 
inscrição (anexo I do Edital), preenchida com letra legível e devidamente assinada, acompanhada de cópia 
do comprovante de matrícula e do Histórico do Curso de Pós-Graduação ou Graduação. 

 
V – Seleção: 
 

A análise do pedido de inscrição e entrevista (de forma remota, via plataforma google meet  
com link disponibilizado via e-mail utilizado pelo candidato para a inscrição) será realizada pelo 
Programa Multidisciplinar de Pesquisa e Apoio à Pessoa com Deficiência e Necessidades Educativas 
Especiais/PROPAE no dia 21/09/2022 às 14h30. 

 
VI - Critérios de Classificação 
 

1- Estar cursando as mesmas disciplinas que o aluno ADNEE 
2- Estar matriculado na mesma linha de pesquisa que o aluno ADNEE 
3- Estar matriculado no mesmo programa que o aluno ADNEE 
4- No caso, de monitores para alunos surdos usuários de Libras, o primeiro critério será o 

conhecimento da língua 
5- Estar regularmente matriculado no último ano de curso de graduação em área que tenha 

vínculo com a área de Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UEM, conforme 
interesse do presente edital 

 
VII - Resultados 
 

O resultado da Comissão de Seleção será publicado até dia 23 de setembro de 2022. 
 
VIII – Disposições Gerais 
 
1- O candidato selecionado será chamado para a vaga de bolsa de acordo com a necessidade;  
2- A seleção terá validade para o período letivo de 2022 
3- Recursos do resultado publicado terão dois dias úteis para serem protocolados no Protocolo Geral 

da UEM, para a Comissão de Seleção. 
 

 
Maringá-PR, 12 de Setembro de 2022. 

 
 
 

Prof.ª Dr.ª Maria Luisa Furlan Costa 
Coordenadora do PPE/UEM
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 
Pró-Reitoria de Ensino – PEN 

Programa Multidisciplinar de Pesquisa e Apoio à Pessoa com 
Deficiência e Necessidades educativas Especiais - PROPAE 

 

ANEXO I – Edital nº 029/2022-PPE 

 
 

Nome do aluno: ___________________________________________________________________________________ 
 

Registro Acadêmico: ______________ Curso: _____________________________________ Turno: ________________ 
 

Endereço: Rua/Av.: ___________________________________________________ Nº _______ Fone: ______________ 
 

Bairro: _______________________ CEP: ______________ Cidade: _____________________ Estado_______________ 
 

E-mail: ___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Cursos Pretendidos Nome: 

Nome: Mestrado em Educação                           Departamento:  PPE – Programa de Pós-Graduação em Educação 

Carga horária semanal pretendida: ______ horas. 

Horário de Disponibilidade Observações: 

T U R N O  Dias da 
Semana Manhã Tarde Noite 

2 - Segunda 
   

3 - Terça 
   

4 - Quarta 
   

5 - Quinta 
   

6 - Sexta 
   

- Indicar o horário previsto para atendimento à 
Monitoria 

- A proposta de horário deverá ser compatível com a 
carga horária semanal solicitada para a bolsa monitoria 

(12 horas). 
 
         Maringá, ______ de_________ de____ . 

7 - Sábado 
   

Assinatura do Aluno 

 
DECISÃO DO PROPAE 

 
 
 
 
 

Maringá, ____ de _____________ de _______. 
 
                

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA 
MONITORIA ESPECIAL 

PERÍODO LETIVO 
2022 
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