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EDITAL INTERNO 
BOLSAS DE MONITORIA BANCO BOCOM BBM E BAHIA ASSET - 1º Semestre 2020 

 
O ITA está com inscrições abertas para sete bolsas de monitoria, que serão selecionadas entre as disciplinas 
abaixo, no 1º semestre de 2020: 
 

Código 
Discipl 

nº max. de 
monitores Disciplina Prof. Responsável 

EEA-21 1 Circuitos Digitais Prof. Duarte Lopes de Oliveira 

EEA-45 1 Dispositivos e Circuitos Eletrônicos Básicos Prof. Rogério Ferraz de Camargo 
ELE-48 1 Sinais e Sistemas Aleatórios Prof. Felix Antreich 

PRJ-30  2 Projeto e Construção de Aeromodelos Prof. Ney e Prof. Dantas 

CES-10 2 Introdução à Computação Prof. Armando Gouveia 

HUM-20 1 Noções de Direito Profa. Natália Jodas 

HUM-70 1 Tecnologia e Sociedade Prof. Fábio Crocco 

FIS-32 1 Eletricidade e Magnetismo Profa. Lara Teles e Profa.  
Mariana Dutra 

MPG-03 1 Desenho Técnico Prof. Kawahara 
 

As bolsas são semestrais, no valor de R$ 493,07 por mês. Cabe observar que atividades de monitoria se encaixam 
no conceito de atividades complementares, e podem ser incluídas na carga horária curricular do aluno. 
Para mais detalhes sobre as atividades de monitoria, consulte os professores responsáveis para cada disciplina, 
conforme indicado acima, ou os coordenadores dos cursos que oferecem as disciplinas. 
 
INSCRIÇÕES: 
A inscrição deve ser realizada através da entrega da ficha anexa, completamente preenchida, legível, datada e 
assinada, na Sala 2225 (Secretaria da Pró-Reitoria de Graduação) – corredor da DAE - Divisão de Assuntos 
Estudantis, no período de expediente do ITA, até o dia 10/03/2020, às 17:00, ou escaneada para o e-mail 
sec.ig@ita.br , respeitando o mesmo prazo. 
 
Os alunos podem se inscrever em quantas disciplinas quiserem. A seleção será realizada pela Pró-Reitoria de 
Graduação, ouvidos coordenadores de cursos e professores responsáveis, considerando desempenho acadêmico 
e informações prestadas pela DAE. Os alunos selecionados serão informados a respeito até 19/03/2019, às 17:00. 
 
Atendem às condições para inscrição neste edital alunos do 2º ao 4º ano da graduação do ITA, com média geral 
igual ou superior a B, e que se comprometam a não exercer outra atividade remunerada durante o período da 
monitoria. Alunos que já foram monitores em semestres passados poderão se inscrever normalmente. 
Alunos militares não poderão receber bolsas. 
 

Mais informações pelo e-mail: sec.ig@ita.br, ou pelo telefone 3947-5738 
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