2021 - MONITORIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE: INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
BASEADA NA COOPERAÇÃO

SELEÇÃO DE MONITORES: 5 remunerados + 3 não remunerados
Calendário
- Inscrições: de 24 a 26/05 (23h59).
- Lista oficial de inscritos, sequência das apresentações e links meet será divulgada via
e-mail (fornecido no ato da inscrição) - 27/05, pela manhã.
- Provas: 27/05 (14h às 17h) e 28/05 (8h às 11h; 14h às 17h).
- Divulgação dos resultados: 28 a 31/05.
- Registro dos monitores no Sigaa: até 01/06.
Formato da prova
A prova de cunho oral consistirá na resposta à questão previamente divulgada nesta
chamada para a banca composta pelos professores de CTS de acordo com a seguinte
distribuição de tempo: 5 minutos para a resposta + 10 minutos de entrevista/discussão.
Pedimos que atentem para o que pede a questão e procurem respeitar o tempo de 5
minutos.
O/a candidato/a poderá, se quiser, utilizar-se de alguma ferramenta para expor a sua
resposta. NÃO É OBRIGATÓRIO. FICA A CRITÉRIO.
Todo o procedimento será realizado via plataforma Google meet e a lista com os links
individuais será divulgada no e-mail fornecido pelo/a candidato/a no ato de inscrição.
Obs: cada candidato/a terá seu próprio link de reunião fornecido na lista que não
mostrará seu nome, más o número de inscrição. Ex: CANDIDATO 1. Link meet:
Questão
Em tempos de pandemia de Covid-19, as fake news anticiência se multiplicaram
potencializadas pelas redes sociais e outras tecnologias digitais. Por outro lado,
passamos a necessitar dessas tecnologias para resolver questões básicas do cotidiano
como trabalhar e estudar. Baseando-se em uma inter-relação crítica ciência, tecnologia
e sociedade, como você explicaria a um estudante de CTS o papel de um profissional
da área tecnológica nesse contexto?
Tempo (5 minutos para responder + 10 minutos de entrevista)

Critério
Questões entrevista: Como você poderia contribuir à distância com

