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EDITAL N° 001/2018 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE MONITORIA 

 

A Faculdade Estácio do Pará torna público o PROCESSO DE SELEÇÃO para o preenchimento de 

26 (vinte e seis) vagas para bolsistas no âmbito do Programa de Monitoria, de acordo com a 

Resolução n° 08/2004, de 23 de março de 2004, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

CONSEPE. O presente edital atende ao Regulamento de Monitoria da Faculdade Estácio do 

Pará e está de acordo com Regimento Interno. 

 

 

1. Dos requisitos para inscrição: 

1.1 Cada candidato poderá concorrer a apenas uma vaga de uma única disciplina. 

1.2 Estar regularmente matriculado e em dia com a Instituição (Administrativa, Financeira e 

Academicamente); 

1.3 Ter cursado a disciplina da qual deseja ser monitor, tendo sido aprovado na mesma com 

nota igual ou maior que 7,0 (sete);   

1.4 Possuir Coeficiente de Rendimento (C.R.) maior ou igual a 6,0 (seis) no último semestre 

cursado; 

1.5 Ter disponibilidade de horário para cumprir, no mínimo, 20 horas semanais para as 

atividades de monitoria, não coincidente com as disciplinas em que esteja matriculado; 

1.6 Estar matriculado e cursando a partir do 3º período até o 7º período nos cursos de 

Graduação; 

1.7 Não exercer monitoria em mais de um programa (núcleo disciplinar). 

OBS: As inscrições deverão ser realizadas nas coordenações de cada curso, de acordo com a 

disciplina a ser ofertada.  

 

2. Das atribuições do aluno participante do Programa de Monitoria:  

2.1 Auxiliar os docentes na preparação de aulas, de atividades de laboratório e de preparação 

de materiais didáticos e de apoio;  

2.2 Assistir às aulas dos professores que ministram a disciplina a para qual tenha sido 

selecionado, visando não apenas ao aperfeiçoamento pessoal do aluno, como também ao 

efetivo acompanhamento das turmas;  

2.3 Organizar e orientar grupos de estudos formados por alunos(s) ou grupo de alunos, 

matriculados na disciplina, visando ao melhor aproveitamento dos conteúdos programáticos já 

ministrados;  

2.4 O monitor deverá elaborar um relatório no final do semestre letivo que deverá ser 

aprovado pelo professor da disciplina e encaminhado ao coordenador do curso após o término 

do período da monitoria, para fazer jus ao certificado;  

2.5 O monitor deverá cumprir o plano de trabalho e as condições suplementares  
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para o exercício da monitoria, estabelecidos pela disciplina e aprovado pelo coordenador do 

curso; 

2.6 O monitor não poderá assumir as atividades de competência do Professor da disciplina, 

tais como: ministrar aulas, aplicar e corrigir provas, relatórios e/ou trabalhos;  

2.7 Realizar atividades auxiliares de pesquisa e extensão, vinculadas à disciplina, por indicação 

do respectivo professor responsável.  

 

3. Do Processo Seletivo: 

3.1 Análise curricular, de caráter eliminatório, compreendendo a verificação dos requisitos 

para inscrição previstos no item 1 desse Edital; 

3.2 Entrevista com o professor da disciplina e com a coordenação de curso para verificação da 

capacidade discente para o desenvolvimento das atividades, avaliando as habilidades 

interpessoais de comunicação e fluência;  

3.3 Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, serão utilizados os seguintes critérios: 

a) maior média na disciplina; 

b) maior coeficiente de rendimento no semestre anterior 2017.2.  

 

4. Das Modalidades de Monitoria: 

 MODALIDADE A: bolsa de 50% + 50h de Atividades Acadêmicas Complementares; 

 MODALIDADE B: 50h de Atividades Acadêmicas Complementares.  

 

5. Dos Critérios de Avaliação: 

5.1. Na entrevista, os candidatos serão avaliados por uma banca a ser formada por, pelo 

menos, dois professores do curso. Os examinadores atribuirão nota de 0 (zero) a 10 (dez) para 

cada quesito da avaliação.  

 

6.  Dos Recursos: 

Em conformidade com o Regulamento da Monitoria da Faculdade do Pará – FAP, não serão 

aceitos recursos em quaisquer etapas da seleção. 
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QUADRO DE VAGAS  

 

MODALIDADE A: bolsa de 50% + 50h de Atividades Acadêmicas Complementares  

 

CURSO DISCIPLINA 

Ciências Contábeis 
Estágio Supervisionado em Ciências Contábeis (Núcleo de 
Prática Contábil – NPC) 

Ciências Contábeis 
Estágio Supervisionado em Ciências Contábeis (Núcleo de 
Prática Contábil – NPC) 

Comunicação Laboratório de fotografia 

Comunicação Laboratório de edição 

Comunicação Laboratório de filmagem (TV) 

Comunicação Laboratório de rádio 

Design de Moda Ateliê de costura avançado 

Design de Moda Ateliê de costura avançado 

Direito Prática Simulada I 

Direito Prática Simulada IV 

Gestão de RH Seminários Integrados de RH 

Gestão de RH Seminários Integrados de RH 

Jornalismo Teoria da comunicação 

Jornalismo Redação e Produção para áudio (rádio) 

Publicidade e Propaganda Computação Gráfica e Editoração Eletrônica 

Publicidade e Propaganda Comunicação e semiótica 

Redes de Computadores Cabeamento 

Redes de Computadores Segurança de Redes de computadores 

Sistemas de Informação Introdução a Programação 

Sistemas de Informação Programação para dispositivos móveis 

 

 

MODALIDADE B: 50 horas de Atividades Acadêmicas Complementares  

 

CURSO DISCIPLINA 

Design de Moda Desenho de Observação 

Design de Moda  Modelagem avançada 

Direito Direito Penal II 

Redes de Computadores Protocolos de Roteamento 

Redes de Computadores Fundamentos de Redes de Computadores 

Sistemas de Informação Engenharia de usabilidade e interfaces 

Sistemas de Informação Estrutura de Dados 
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CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

 

FASE DATA HORÁRIO LOCAL 

Publicação do Edital 12/03/2018 14h 
Secretaria da 
Estácio FAP 

Inscrições 
12/03/2018 à 
16/03/2018 

Horário de 
funcionamento da 

Coordenação de curso 

Recepção das 
Coordenações de 

curso. 

Divulgação da lista dos classificados e, 
do horário e local das entrevistas 

19/03/2018 20h  
Recepção das 

Coordenações de 
curso. 

Entrevistas  
20/03/2018 à 
21/03/2018 

A ser definido pelas 
Coordenações de curso  

Coordenações de 
curso. 

Divulgação do resultado final 23/03/2018 20h 
Secretaria da 
Estácio FAP 

 

 

Informações adicionais 

- O candidato é responsável pela conferência de seus dados. 

- Duração da bolsa: março de 2018 a dezembro de 2018. 

- A Bolsa não é cumulativa. 

 

 

Belém, 12 de março de 2018 

 

 

Marília Maniglia de Resende 

Diretora Acadêmica  

Faculdade Estácio do Pará 
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FACULDADE ESTÁCIO DO PARÁ 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA  

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

 

Sexo: 

(    ) Masculino       (    ) Feminino 

Curso: Turno: 

 

Nº. de Matrícula: 

 

Telefone: 

 

E-mail: 

 

O(A) candidato(a) declara para os devidos fins que: 

(      ) participará do presente Processo Seletivo conforme disciplinado no edital do Processo Seletivo; 

(      ) está de acordo com todos os termos do presente Edital do Processo Seletivo. 

 

 

DADOS SOBRE A ÁREA DE MONITORIA 

CURSO: 

 

MODALIDADE A: bolsa de 50% + 50h de Atividades Acadêmicas Complementares   

 

 DISCIPLINA 

 Estágio Supervisionado em Ciências Contábeis (Núcleo de Prática Contábil – NPC) 

 Estágio Supervisionado em Ciências Contábeis (Núcleo de Prática Contábil – NPC) 

 Laboratório de fotografia 

 Laboratório de edição 

 Laboratório de filmagem (TV) 

 Laboratório de rádio 

 Ateliê de costura avançado 

 Ateliê de costura avançado 

 Prática Simulada I 

 Prática Simulada IV 

 Seminários Integrados de RH 

 Seminários Integrados de RH 

 Teoria da comunicação 

 Redação e Produção para áudio (rádio) 

 Computação Gráfica e Editoração Eletrônica 

 Comunicação e semiótica 

 Cabeamento 

 Segurança de Redes de computadores 

 Introdução a Programação 

 Programação para dispositivos móveis 
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MODALIDADE B: 50h de Atividades Acadêmicas Complementares  

 

 DISCIPLINA 

 Desenho de Observação 

 Modelagem avançada 

 Protocolos de Roteamento 

 Fundamentos de Redes de Computadores 

 Engenharia de usabilidade e interfaces 

 Estrutura de Dados 
 
 

 

 

 
Aceite do(a) Candidato(a) em: _____/_____/_____ 

 
____________________________________ 

Assinatura 

 

 
DADOS VERIFICADOS PELA COORDENAÇÃO 
*A ser preenchido pelos Coordenadores 
 

1a Fase: Análise do Formulário de Inscrição: 
(   ) Candidato(a) CONVOCADO  à  2a Fase: Entrevista 
(   ) Candidato(a) ELIMINADO. 
 
_____/_____/_____ 
 
Coordenador:__________________________ 
 

2a Fase: Entrevista 
(   ) Candidato(a) APROVADO na Entrevista 
(   ) Candidato(a) REPROVADO na Entrevista 
 
_____/_____/_____ 
 
Coordenador:_______________________ 

 
 
 

 


