INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

2/IG/2020
EDITAL INTERNO
ATIVIDADES DE MONITORIA EM DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO
2º Semestre 2020
BOLSAS BANCO BOCOM BBM E BAHIA ASSET
O ITA está com inscrições abertas para atividades de monitoria, com possibilidade de oferecimento de sete
(7) bolsas que serão selecionadas entre as disciplinas abaixo:

Sigla
EET-41

nº max. de
monitores

Disciplina

Professores Responsáveis

EES-20

1

Modelos Probabilísticos e Processos
Estocásticos
Sistemas de Controle II

EEA-46

1

Circuitos Eletrônicos Lineares

Rogério Ferraz de Camargo

MAT-46

1

Funções de Variável Complexa

Vanderley Ferreira e Stylianos Dimas

EST-10

1

Mecânica dos Sólidos

Rafael Lins, Adriano Carvalho e Mariano Arbelo

CES-11

2

Algoritmos e Estruturas de Dados

Armando R. Gouveia

HUM-01

1

Epistemologia e Filosofia da Ciência

Cassiano Terra

HUM-20

1

Noções de Direito

Natália Jodas

HUM-70

1

Tecnologia e Sociedade

Fábio Luiz Tezini Crocco

1

Marcelo Gomes da Silva Bruno
Jackson Paul Matsuura

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 (ACP), e podem ser incluídas no currículo do aluno, a
critério da coordenação do curso e regras vigentes. Para mais detalhes sobre as atividades de monitoria,
consulte os professores responsáveis pelas disciplinas, conforme indicado acima, ou os coordenadores dos
respectivos Cursos.
INSCRIÇÕES:
As inscrições devem ser realizadas por meio eletrônico, através do envio da ficha de inscrição, disponível em
http://www.ita.br/sites/FichadeInscr.pdf (completamente preenchida, legível, datada e assinada) ao endereço
sec.dae@ita.br, da Divisão de Assuntos Estudantis (DAE), no período de 14/08 a 23/08.
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
04/09/2020.
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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