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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE DESPORTOS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Campus Universitário – Trindade Fpolis – SC 

Fone: (48) 3721-9462 – Fax: (48) 3721-9927 

___________________________________________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 01/DEF/2010 de 27 de agosto de 2010. 

 

Dispõe sobre os critérios para distribuição de bolsas de 

monitoria, no âmbito do Departamento de Educação Física. 

 

 O Chefe do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou o Colegiado do 

Departamento de Educação Física, em reunião realizada em 08/07/10, referente ao Processo nº 

23080.006725/2010-44, a partir do trabalho da Comissão Constituída para este fim pelos 

professores: Luciana Fiamoncini (presidente), John Peter Nasser e Fernando Diefenthaeler 

(membros), RESOLVE: 

 

APROVAR e Tornar Público os seguintes pré-requisitos (I) e os critérios (II) para a 

distribuição de bolsas de monitoria do DEF: 

 

I - Pré-requisitos: 

O exercício da monitoria far-se-á em uma disciplina específica ou conjunto de disciplinas 

afins, obrigatórias em estruturas curriculares dos Cursos de Graduação do CDS (Licenciatura e 

Bacharelado em Educação Física), sempre em colaboração com a atividade de ensino; 

1. Somente poderão candidatar-se às atividades de monitoria alunos regulares dos Cursos de 

Licenciatura e/ou Bacharelado em Educação Física que tenham sido aprovados na disciplina 

ou no conjunto de disciplinas afins, objeto da monitoria; 

2. As vagas de monitoria deverão ser distribuídas priorizando sempre as disciplinas obrigatórias 

dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física; 

3. Professor que solicitar vaga de monitoria para mais de uma disciplina curricular, deverá 

indicar em seu pedido a ordem de prioridade destas; 

4. Cada Professor terá direito a apenas uma (01) vaga de monitoria por semestre letivo; 

5. Para a classificação, serão utilizados para o computo dos dados, as informações da respectiva 

disciplina, objeto da monitoria e do respectivo professor, constante nas Listas de Freqüências 

(http://www.cagr.ufsc.br) e no Plano de Atividades do Departamento 

(http://www.paad.ufsc.br) do semestre vigente. 

II - Critérios: 

1- Carga Horária no Ensino da Graduação do requerente (Licenciatura e/ou Bacharelado em 

Educação Física) – CEG – peso 1; 

2-  Número de Créditos da Disciplina, objeto da monitoria – NCD – peso 2; 

3- Total de Alunos do Professor relativos ao exercício do semestre vigente (Licenciatura e/ou 

Bacharelado em EF, Pós-Graduação e Educação Física Curricular- EFC) – TAP – peso 1; 

4-  Número de Alunos matriculados na Disciplina objeto da monitoria – NAD – peso 2;  

http://www.cagr.ufsc.br/
http://www.paad.ufsc.br/
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5-  Carga de Ensino Total do professor – CET – peso 1. 

6-  Fator de Multiplicação (FM) Ajustado
**

 - FMA – peso 1; 

7-  Índice de Reprovação da Disciplina – IRD – peso 2; 

 

Para proceder ao cálculo, seguindo os critérios já citados, aplica-se a fórmula atualmente 

utilizada, em que o “Escore z” deverá ser calculado para cada um dos critérios referidos 

anteriormente, conforme a fórmula a seguir: 
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“z”  refere-se ao escore padronizado individual; 

“x”  refere-se ao escore bruto individual relacionado ao critério; 

“x”  refere-se à média aritmética do respectivo critério; 

“s”       refere-se ao desvio padrão do respectivo critério.  

 

A partir de cada um desses sete escores, calculados individualmente, faz-se a média 

aritmética para a apuração do resultado final para efeitos de classificação, ou seja: 

 

ztotal = z
CEG 

+ z
NCD.2

 + z
TAP 

+ z
NAD.2

+ z
CET 

+ z
FMA

+
 
z

IRD.2
 / 10. 

     

Os valores obtidos da média final, para efeitos de classificação e divulgação poderão ser 

transformados em um escore “T” (escore T), bastando para isso, multiplicar o escore “Ztotal” 

total por dez e acrescentar mais 50, como segue:   

  5010  ztotalxTNP  

 

NP= Nota Padrão e/ou escore T 

 

Nesse sentido, o resultado final da classificação, com vista à concessão de vaga de 

monitoria, será apurado pela ordenação DECRESCENTE dos escores individuais (NP de cada 

disciplina), em relação às demais disciplinas concorrentes.  

A classificação para a distribuição das bolsas de monitoria será realizada por comissão 

designada, por portaria, pelo Chefe do Departamento de Educação Física. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada. 

 

 Esta resolução entra em vigor a partir de 27 de agosto de 2010. 

 

Prof. Valmir José Oleias 

Chefe do Departamento de Educação Física 

                                                 
**
 Como o escore do FM é inversamente proporcional aos demais critérios, para efeito do calculo do escore z deve-

se primeiro efetuar o seguinte cálculo: 2,5 /FM. Tomando como exemplo o professor que tenha tido uma FM 1,0 
passa computar o valor de 2,5 como FM ajustado. 


