EDITAL PARA SELEÇÃO DE
MONITORES VOLUNTÁRIOS
(DISCIPLINAS DE PROGRAMAÇÃO – 2014.2)
A Coordenação de Sistemas de Informação da Unidade
UNIFACS – Feira de Santana, considerando o disposto no
Regulamento de Monitoria da UNIFACS de junho de 2010,
divulga que estão abertas as inscrições para Seleção de
Monitores Voluntários, conforme as disposições contidas
neste Edital.

1. DOS REQUISITOS DO ALUNO
1.1. Poderão se candidatar à presente seleção alunos que atendam às seguintes exigências:
a) Ter cursado a disciplina específica à qual pretende atuar como monitor, com média igual ou superior a 7,0 (sete inteiros);
b) Não possuir reprovação por nota ou falta na disciplina objeto da seleção;
c) Apresentar disponibilidade de horário compatível;
2. DA INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições estarão abertas entre os dias 12 e 19 de agosto de 2014, através dos e-mails
joao.peixoto@pro.unifacs.br e cleide.bittencourt@pro.unifacs.br.
2.2. A inscrição deverá ser efetuada mediante requisição feita pelo próprio aluno através do e-mail
joao.peixoto@pro.unifacs.br (com cópia para cleide.bittencourt@pro.unifacs.br), incluindo cópias
digitalizadas dos documentos descritos no parágrafo 2.3.
2.3. Para a inscrição nesta seleção, exigir-se-ão:
a) Cópia do Histórico Escolar, onde se verifique que o aluno cursou a disciplina/matéria da seleção
e que ele não está reprovado em nenhuma disciplina a ser cursada no período em que ele desen volverá a monitoria;
b) Na requisição o aluno deverá registrar os dias e horários disponíveis para realização da monitoria voluntária;
c) Cópia de Identidade.
2.4. A inscrição do aluno implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
3. DA SELEÇÃO
3.1. A seleção ocorrerá no período definido pela Coordenação Geral dos Cursos, de acordo com o
cronograma abaixo:
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- de 01 a 11/08:
- 12/08:
- de 12 a 19/08:
- 20/08:
- 21 a 24/08:
- 25/08:
- 27/08:
- 12/12:

identificação interna de demandas e confecção do edital.
publicação do Edital.
inscrições dos alunos.
aplicação das provas aos candidatos.
correção de provas e avaliação dos resultados.
divulgação dos selecionados e esclarecimentos quanto ao processo de
seleção.
inicio das atividades de monitoria com reunião com os aprovados.
avaliação da monitoria.

3.2. A Seleção se constituirá de três etapas:
a) Exame do Histórico Escolar e avaliação da comissão (Professores das Disciplinas e Coordenação);
b) Avaliação da Prova Escrita;
3.3. Os professores responsáveis pelas disciplinas ofertadas atribuirão aos alunos notas de 0 (zero)
a 10 (dez) em cada avaliação, considerando-se aprovados os alunos que obtiverem média aritmética igual ou superior a 7,0 (sete inteiros).
3.4. Os candidatos à monitoria aprovados serão classificados na ordem decrescente da média final
obtida no processo seletivo e por esta classificação preencherão as vagas existentes.
3.5. Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, serão utilizados os seguintes critérios: maior média na disciplina, maior média global e maior disponibilidade do candidato a monitor em estar no campus nos horários estabelecidos pela Coordenação do Curso e/ou de Área.
4. DA ADMISSÃO
O Programa de Monitoria não gera qualquer vínculo de natureza empregatícia, previdenciária ou
estatutária; Na modalidade deste edital, de MONITORIA VOLUNTÁRIA, não será prevista nenhuma
remuneração ou bolsa associada.
4.1. O aluno poderá usufruir da monitoria para a sua formação, enriquecimento curricular e para
contabilizar como Atividade complementar, conforme regimento que normatiza o assunto.
4.2. O aluno selecionado compromete-se a cumprir o mínimo de 2 horas semanais em horários a
combinar com o professor/orientador, sendo que elas serão distribuídas dentro do horário de funcionamento da Unidade UNIFACS – Feira de Santana;
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Ao final do semestre letivo, o Monitor (Bolsista ou Voluntário) deverá encaminhar para a Coordenação do Curso um relatório das atividades desenvolvidas durante o Programa de Monitoria,
para que ele tenha direito a receber um Certificado de Participação como Monitor que poderá ser
validado como Atividade Complementar segundo regimento da instituição.
5.2. A monitoria de Sistemas de Informação tem validade por um semestre, mas pode ser renovada por mais um semestre, segundo solicitação do professor e interesse na continuação por parte
do monitor.
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5.2. As ocorrências não previstas neste Edital e no Regulamento que normatiza este processo de
seleção serão resolvidas pela Comissão formada pelos professores das disciplinas e Coordenação
de Curso.
5.3. O quantitativo de vagas para a Matéria/Disciplina encontra-se discriminado abaixo:
Disciplinas
Algoritmos e Programação de Computadores
Estrutura de Dados I e II
Linguagens e Técnicas de Programação I e II
Fundamentos da Matemática para Computação
Cálculo Integral
Cálculo Diferencial
Fundamentos da Matemática Discreta

1 Vaga
1 Vaga
1 Vaga
1 Vaga
1 Vaga
1 Vaga
1 Vaga

Vagas

Feira de Santana, 12 de agosto de 2014.
______________________________________
Profa. Cleide Tavares Bittencourt
Coordenação de Sistemas de Informação
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Anexo I – Quadro Resumo para Divulgação nos Murais

EDITAL PARA SELEÇÃO DE
MONITORES VOLUNTÁRIOS
(PROGRAMAÇÃO – 2014.2)

Período de Inscrição
Inscrição

Requisitos

Entre 12 e 19 de agosto de 2014.
- Realizar via e-mail (enviar para joao.peixoto@pro.unifacs.br com cópia para
cleide.bittencourt@pro.unifacs.br), anexando cópias digitalizadas do histórico
escolar, documentos de identidade e registrando disciplinas e disponibilidade de
dias.
- Ter cursado a disciplina com média igual ou superior a 7,0 (sete inteiros);
- Não possuir reprovação por nota ou falta na disciplina objeto da seleção;
- Apresentar disponibilidade de horário compatível.
Será feita por:
- Análise de Histórico Escolar

Seleção

- Realização de Prova (dia 20/08)
Uma comissão com os professores das disciplinas será responsável pela correção
e resultados.
Algoritmos e Programação de Computadores: 1 Vaga
Estrutura de Dados I e II :1 Vaga
Linguagens e Técnicas de Programação I e II: 1 Vaga

Vagas e Disciplinas

Fundamentos da Matemática para Computação: 1 Vaga
Cálculo Integral: 1 Vaga
Cálculo Diferencial: 1 Vaga
Fundamentos da Matemática Discreta: 1 Vaga
- 12/08: publicação do Edital;
- de 12 a 19/08: inscrições

Datas Importantes

- 20/08: aplicação das provas aos candidatos;
- 21 a 24/08: correção de provas e avaliação;
- 25/08: divulgação dos resultados;
- 27/08: inicio da atividade de monitoria.

Observações
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Esta atividade de monitoria pode ser validada como Atividade Complementar
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