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SELEÇÃO MONITORIA REMUNERADA 
 

EDITAL DCSAH/CMPF Nº 01/2019__ 
 

O Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas (DCSAH), do Centro           

Multidisciplinar de Pau dos Ferros, em consonância com as normas estabelecidas na            

Resolução CONSUNI/UFERSA N° 03/2013, torna pública a abertura de seleção para           

preencher 04 (quatro) vagas de Monitoria Remunerada. 

Este edital encontra-se divulgado nos murais UFERSA – Campus Pau dos Ferros e             

na e na página do DCSAH (https://dcsah.ufersa.edu.br).  

 
1. Das Inscrições 

a) As inscrições serão realizadas no período de 20 de maio de 2019 a 22 de maio de                 

2019, através do SIGAA. Para realizar a inscrição, o discente deverá acessar seu login no               

SIGAA, e no item Monitoria, selecionar a opção Inscrever-se em seleção de monitoria. 

b) Para participar de qualquer Processo Seletivo na UFERSA, o discente deverá aderir            

ao Cadastro Único através de seu login no SIGAA – no item Bolsas, opção Aderir ao                

Cadastro Único. Somente após a adesão ao Cadastro Único, o discente estará apto a realizar               

a inscrição. 

c) A bolsa de monitoria terá validade para o semestre letivo 2019.1 e para o semestre               

letivo 2019.2. 

d) Poderão se inscrever os alunos dos cursos de graduação da UFERSA - Campus Pau              

dos Ferros que atenderem aos requisitos do Art. 19 da Resolução de Monitoria (Resolução              

CONSUNI/UFERSA N° 03/2013): 

 
- Só poderão se inscrever para a monitoria os alunos que tiverem Índice de Rendimento               
Acadêmico (IRA) médio igual ou superior a 6,0 (seis) no semestre em vigor. 

- O candidato à monitoria deverá ter cursado a disciplina objeto da monitoria,             
apresentando nota de aprovação igual ou superior a 7,0 (sete). 

https://dcsah.ufersa.edu.br/
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Os candidatos que não atenderem aos critérios acima, não conseguirão realizar a            

inscrição no processo seletivo no SIGAA.  

2. Da Seleção 

A seleção será feita mediante avaliação escrita e didática, específicas no           

componente curricular pleiteado, conforme descrevem os artigos 20 e 21 da Resolução            

CONSUNI/UFERSA N° 03/2013: 

 
Art. 20. A primeira etapa da seleção de monitores será a avaliação escrita,             
cuja nota variará de 0 (zero) a 10,0 (dez), com questões sobre o conteúdo              
do programa estabelecido no Edital de Seleção de Monitores.  
 
Art. 21. A segunda etapa da seleção de monitores será a avaliação didática             
que será uma aula ministrada perante a Banca Examinadora com duração           
mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 50 (cinquenta) minutos e            
objetivará aferir a capacidade do candidato relativa à utilização dos          
recursos de comunicação e emprego de técnicas de ensino, bem como o            
conhecimento do assunto abordado.  
§ 1º A avaliação didática poderá ser substituída por uma avaliação           
instrumental, de acordo com as peculiaridades da disciplina. 
§ 2º A avaliação didática ou instrumental será realizada no mínimo 48            
(quarenta e oito) horas após a realização da prova escrita.  
§ 3º O assunto da avaliação didática ou instrumental será determinado           
mediante sorteio, logo após a divulgação do resultado da prova escrita,           
dentre os 10 (dez) pontos constantes do programa estabelecido para a           
seleção.  
§ 4º A nota variará de 0 (zero) a 10,0 (dez), devendo cada examinador              
efetuar o seu julgamento logo após a realização da prova. A nota da prova              
didática ou instrumental será a média aritmética das notas atribuídas pelos           
03 (três) membros da Banca Examinadora. 

 
3. Da Classificação 

 
A classificação dos candidatos será feita de acordo com os artigos 22 e 23 da               

Resolução CONSUNI/UFERSA N° 03/2013: 

 
Art. 22. A nota final de cada candidato será obtida através da média             
aritmética das suas três notas: a nota da avaliação escrita; a média da             
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avaliação didática ou instrumental; e a nota de aprovação na disciplina           
objeto da seleção, contida no histórico escolar.  
 
§ 1º Será eliminado o candidato que obtiver na avaliação escrita ou na             
média da avaliação didática/instrumental, nota inferior a 7,0 (sete).  
 
§ 2º A classificação dos candidatos será por ordem decrescente da nota            
final.  
 
§ 3º No caso de nenhum candidato apresentar nota final igual ou superior a              
7,0 (sete), caberá ao chefe ou diretor da unidade acadêmica estabelecer um            
novo Edital de Seleção, podendo os candidatos reprovados concorrer         
novamente.  
 
Art. 23. Para efeito de desempate na nota final, serão aplicados os seguintes             
critérios, nesta ordem de prioridade:  
I – maior nota na avaliação didática ou instrumental;  
II – maior nota de aprovação na disciplina objeto de concurso;  
III – maior Índice de Rendimento 

 
 
a) Os docentes deverão solicitar os históricos dos candidatos aprovados na primeira e            

segunda etapa da seleção, enviando os nomes para o e-mail dcsah@ufersa.edu.br. 

b) Nos componentes curriculares com oferta de vagas remuneradas e não remuneradas,           

o primeiro colocado ficará com a vaga remunerada e o segundo colocado com a vaga               

não remunerada. Caso haja desistência do monitor que ocupar a vaga remunerada, o             

monitor da vaga não remunerada passará a ser contemplado com a bolsa, e o terceiro               

colocado poderá ser convocado para assumir a vaga não remunerada. 

c) Cada componente curricular apresentará no seu respectivo quadro de descrição os           

tipos e quantitativos de vagas (remunerada e/ou não remunerada) ofertadas neste Edital. 

 

 

 

mailto:dcsah@ufersa.edu.br
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4. Dos Resultados 
 

Todos os resultados do processo seletivo serão publicados na página e nos murais da              

UFERSA Campus Pau dos Ferros.  

O docente responsável pelo componente curricular enviará os resultados das etapas,           

conforme forem sendo concluídas, para o e-mail do Departamento (dcsah@ufersa.edu.br),          

que procederá com as publicações na página e nos murais da UFERSA Campus Pau dos               

Ferros. 

Ao final do processo seletivo, o docente deverá enviar o resultado final também para              

o e-mail pedagogico.pdf@ufersa.edu.br e para o e-mail da chefia do seu Departamento. 

 
5. Dos Componentes Curriculares e suas respectivas vagas, período de inscrição,          
conteúdos, calendário de provas e Banca Examinadora 
 
 

Componente Curricular: MULTIMEIOS 
Vagas: 01 remunerada 

Inscrições no SIGAA: 20 de maio de 2019 a 22 de maio de 2019 
Homologação das inscrições: 23 de maio de 2019 
 

OS CONTEÚDOS PARA PROVAS 
 

Os pontos de estudo para realização da seleção são: 
1. Introdução e conceitos básicos ligados à fotografia 
2. Conceito de estética e sua relação com a fotografia 
3. Elementos e técnicas de composição para a fotografia 
4. Fotografia e sua relação com a arquitetura 
5. Principais funções e como operar uma câmera fotográfica 
6. Profundidade de campo na fotografia: conceito e técnicas 
7. Fotografia macro e de produto: conceito e técnicas 
8. LightPaint: conceito e técnicas 
9. Stopmotion: conceito e técnicas 
10. Edição de imagens via softwares computacionais 

 
 

Calendário de Provas 

mailto:dcsah@ufersa.edu.br
mailto:pedagogico.pdf@ufersa.edu.br
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PROVA ESCRITA: 24 de maio de 2019 às 08h30min - Sala 07 bloco B 
Resultado da prova escrita: 27 de maio de 2019 
Sorteio do ponto da prova didática: 27 de maio de 2019 às 10h00min - Sala 34                
bloco 01 de professores  
PROVA DIDÁTICA: 29 de maio de 2019, às 10h00min - Sala 08 bloco B 
Resultado da prova prática: 30 de maio de 2019 
Resultado Final: 30 de maio de 2019 
 
- Todos os resultados serão divulgados nos murais e na página do Departamento -              
https://dcsah.ufersa.edu.br 
 
Banca Examinadora: 
Prof. Daniel Andrade 
Prof.ª Rafaela Balbi 
Prof.ª Raíssa Camila 
Suplente: Prof.ª Bárbara Felipe 

 
 

Componente Curricular: CONFORTO AMBIENTAL I 
Vagas: 01 remunerada 

Inscrições no SIGAA: 20 de maio de 2019 a 22 de maio de 2019 
Homologação das inscrições: 23 de maio de 2019 
 

OS CONTEÚDOS PARA PROVAS 
 

Os pontos de estudo para realização da seleção são: 
1. Introdução ao Conforto Ambiental e as suas variáveis. 
2. Índices de Conforto Térmico e a norma ASHRAE-55. 
3. Arquitetura, clima e variáveis climáticas. O uso do software Climate          

Consultant. 
4. Bioclimatologia, estratégias bioclimáticas e a norma ABNT NBR 15220. O          

uso da ferramenta PROJETEEE. 
5. Diretrizes construtivas e estratégias de condicionamento para a cidade de Pau           

dos Ferros /RN. 
6. Orientação Solar e o estudo das sombras na edificação. 
7. Diagrama Solar e o uso do software Analysis SOL-AR. 
8. Tipos de proteções solares, máscara de sombra e o uso do software  Brise_Br. 
9. Ventilação Natural e o cálculo da vazão requerida para um determinado           

ambiente através da ventilação por efeito chaminé e pela ação dos ventos.  
10. Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas. O          

uso da ferramenta WEBPRESCRITIVO. 
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Calendário de Provas 

 
PROVA ESCRITA: 24 de maio de 2019 às 08h30min - Sala 07 bloco B 
Resultado da prova escrita: 27 de maio de 2019 
Sorteio do ponto da prova didática: 27 de maio de 2019 às 10h00min - Sala 10 do                 
Bloco B de professores  
PROVA DIDÁTICA: 30 de maio de 2019 às 08h30min - Sala 05 bloco B 
Resultado da Prova Didática: 31 de maio de 2019 
Resultado Final: 31 de maio de 2019 
 
- Todos os resultados serão divulgados nos murais e na página do Departamento -              
https://dcsah.ufersa.edu.br 
 
Banca Examinadora: 
Prof. Eduardo Raimundo Dias Nunes 
Prof.ª Rafaela Santana Balbi 
Prof.ª Raíssa Camila Salviano Ferreira 
Suplente: Prof.ª Tricia Caroline da Silva Santana Ramalho 

 
 

Componente Curricular: ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 
Vagas: 01 remunerada 

Inscrições no SIGAA: 20 de maio de 2019 a 22 de maio de 2019 
Homologação das inscrições: 23 de maio de 2019 
 

OS CONTEÚDOS PARA PROVAS 
 

Os pontos de estudo para realização da seleção são: 
1. Marketing 
2. Gestão de Pessoas 
3. Recrutamento e Seleção 
4. Estratégia Empresarial 
5. Empreendedorismo 
6. Trabalho em Equipe 
7. Liderança 
8. Formulação da Estratégia na perspectiva do gestor 
9. Plano de Negócios 
10. Planejamento Estratégico 

 
Calendário de Provas 
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PROVA ESCRITA: 24 de maio de 2019 às 8h30min - Sala 07 bloco B 
Resultado da prova escrita: 27 de maio de 2019 
Sorteio do ponto da prova didática: 28 de maio de 2019 às 16h00min - Sala 04                
bloco 01 de professores  
PROVA DIDÁTICA: 29 de maio de 2019 às 16h00min, local informado na            
divulgação do ponto sorteado 
 
Resultado da prova prática: 30 de maio de 2019 
Resultado Final: 30 de maio de 2019 
 
- Todos os resultados serão divulgados nos murais e na página do Departamento -              
https://dcsah.ufersa.edu.br 
 
Banca Examinadora: 
Prof. André Rocha 
Profª. Maria Vanice Lacerda de Melo Barbosa  
Prof. Claudio de Souza Rocha 
Suplente: Prof. Paulo Gustavo da Silva 

 
Componente Curricular: FILOSOFIA DA CIÊNCIA E METODOLOGIA 

CIENTÍFICA 
Vagas: 01 remunerada 

Inscrições no SIGAA: 20 de maio de 2019 a 22 de maio de 2019 
Homologação das inscrições: 23 de maio de 2019 
 

OS CONTEÚDOS PARA PROVAS 
 

Os pontos de estudo para realização da seleção são: 
1. Tipos de conhecimento 
2. Conhecimento científico 
3. Método científico 
4. Projeto de Pesquisa 
5. Normas da ABNT (tipos de citações) 
6. Trabalhos de divulgação científica 
7. Métodos de abordagem e procedimentos metodológicos 
8. Paradigma científico 
9. Produção e formatação de trabalhos acadêmicos 
10. Etapas de elaboração de um projeto de pesquisa 
 

 
Calendário de Provas 
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PROVA ESCRITA: 24 de maio de 2019 às 8h30min - Sala 07 bloco B 
Resultado da prova escrita: 27 de maio de 2019 
Sorteio do ponto da prova didática: 28 de maio de 2019 às 16h00min - Sala 29                
bloco 01 de professores 
PROVA DIDÁTICA: 31 de maio de 2019 às 16h00min, local informado na            
divulgação do ponto sorteado 
Resultado da prova prática: 01 de junho de 2019 
Resultado Final: 01 de junho de 2019 
 
- Todos os resultados serão divulgados nos murais e na página do Departamento -              
https://dcsah.ufersa.edu.br 
 
Banca Examinadora: 
Prof. Claudio de Souza Rocha 
George Luís de Amorim Gomes 
Prof. Paulo Gustavo da Silva 

 
 

Pau dos Ferros, 16 de maio de 2019. 
 
 

Clécida Maria Bezerra Bessa 
Chefe do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas (DCSAH) 

Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - UFERSA 


