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EDITAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA ALUNOS 
EXERCÍCIO 2021.1  

 
 

A Direção Geral da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA abre inscrições para os 
alunos desta instituição, interessados em participar do Programa Institucional de 
Monitoria, para o exercício das atividades no período de 2021.1. Diante dos desafios e 
das dificuldades do presente, especialmente em decorrência da pandemia do Covid-19 
que nos assola, e que nos obrigou a redefinir o modo do fazer universitário, a instituição, 
sob a responsabilidade do GEIA, decide manter em desenvolvimento as atividades de 
pesquisa e extensão, dentre elas, a Monitoria. 

 
1. OBJETIVO DO PROGRAMA DE MONITORIA ESUDA 

1.1. Fomentar o interesse pela prática docente, através das rotinas do trabalho de 
monitoria. 
1.2. Intensificar a cooperação e a interação entre estudantes de diferentes períodos 

letivos. 
1.3. Aprofundar conhecimentos teóricos, técnicos e práticos do monitor por meio da 

partilha de conhecimentos com o professor da disciplina que monitora. 
 

2. DO CALENDÁRIO: 
2.1. Divulgação do edital: 09 de fevereiro de 2021 
2.2. Período de inscrição: 09 a 26 de fevereiro de 2021. 
2.3. Loca de inscrição: pelo email possoajudargeia@esuda.edu.br ou pelo whatsapp 
(81)991214549 (Fátima Costa – Coordenadora do GEIA – Grupo Esuda de 
Interlocução Acadêmica) 
2.5. Homologação das inscrições: 01 de março de 2021 
2.6. Realização das avaliações/entrevistas: 04 de março, com horário/sala 
virtual/endereço eletrônico a ser informado pelo GEIA e/ou pelo professor da 
disciplina com antecedência. 
2.7. Divulgação do resultado: 10 de março de 2021 
2.8. Reunião: 12 de março, às 17h, na sala virtual a ser informada pelo GEIA 
(Grupo ESUDA de Interlocução Acadêmica), com a presença dos orientandos 
(monitores) e dos professores orientadores da monitoria 2021.1. 
2.9. Início das atividades no PROGRAMA: 12 de março de 2021. 
 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR: 
3.1. Disponibilizar 12 horas semanais para as atividades ligadas à monitoria; 
3.2. Auxiliar o professor da disciplina da qual é monitor em atividades didáticas, 

trabalhos práticos e experimentais da disciplina; 
3.3. Disponibilizar um horário, diferente do horário da aula da disciplina, para auxiliar 

aos alunos no estudo da disciplina que monitora; 
3.4. Participar de todas as atividades previstas pelo PROGRAMA DE MONITORIA para 

os alunos de Monitoria (reuniões, debates, palestras, etc.); 
3.6.1Enviar, especialmente neste semestre, para o email 
possoajudargeia@esuda.edu.br até o último dia de cada mês o relatório de 
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Atividades de Monitoria que será entregue na Aula Inaugural, devidamente 
assinado pelo orientando e pelo professor orientador; a tolerância para entrega do 
relatório mensal não excederá o terceiro dia útil do mês seguinte. Exemplo: o 
relatório do mês de MARÇO só será recebido pelo GEIA até o dia 03 de ABRIL. 
Excedendo o prazo, o relatório não será mais recebido e, portanto, não 
contabilizará no tempo de atividade de Monitoria. Com dois meses, 
consecutivos ou não, sem entrega do relatório, o monitor será excluído do 
Programa de Monitoria. 

3.5. O não cumprimento de qualquer das atribuições acima listadas implicará na 
exclusão do estudante do Programa. 

 
4. DO QUE É VEDADO AO MONITOR: 

É vedado ao monitor, em quaisquer circunstâncias: 
4.1. Ministrar aulas curriculares ou atividades de sala de aula sem a orientação prévia 

do professor orientador; 
4.2. Realizar avaliações de alunos na ausência do professor orientador; 
4.3. Desenvolver atividades ligadas à monitoria nos horários das aulas das disciplinas 

em que esteja regularmente matriculado. 
 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR DE MONITORIA: 
5.1. Elaborar, em conjunto com o aluno monitor, um Plano de Trabalho para as 

atividades de monitoria e orientá-lo para que haja o bom desenvolvimento e 
cumprimento delas; 

5.2. Supervisionar e avaliar todas as atividades ligadas à monitoria desenvolvidas pelo 
aluno monitor; 

5.3. Assinar o Relatório de Acompanhamento de Atividades de Monitoria, que deverá 
ser entregue, pelo monitor, à coordenação do PROGRAMA DE MONITORIA 
mensalmente; 

 
6. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA DE ESTUDANTES AO PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE MONITORIA: 

6.1. Estar regularmente matriculado e adimplente com as mensalidades, ao longo de 
todo o período de vigência do Programa. O não cumprimento deste requisito 
implicará na exclusão do estudante do Programa, em qualquer tempo; 

6.2. Ter cursado regularmente, em semestres anteriores, a disciplina à qual se 
candidata para monitoria e ter sido APROVADO com média igual ou superior a 
7,0 (sete);  

6.3. Providenciar uma Declaração de Recomendação do Professor da Disciplina 
(modelo: Anexo 1). 

6.4. Preencher Formulário de Candidatura ao Programa de Monitoria (modelo: 
Anexo 2); 

6.5. Caso seja ex-aluno:  
6.6.1 Ser ex-aluno graduado na Faculdade ESUDA e cursando especialização 
nesta; 

6.6.  Enviar a documentação para o GEIA (Grupo ESUDA de Interlocução 
Acadêmica), no período de 09 a 26 de fevereiro de 2021  
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6.6.1. Formulário de Candidatura ao Programa de Monitoria, cópia escaneada de 

documento com foto, Histórico Escolar, Certificado de Matrícula no semestre em 
curso e a Declaração de Recomendação do Professor da Disciplina devidamente 
preenchida e assinada. 
 

7. DO PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA: 
7.1. O candidato à monitoria deve submeter-se, especialmente no semestre 2021.1 

a uma avaliação/entrevista realizada pelo professor(a) da disciplina para qual 
deseja ser monitor sobre os conteúdos específicos da disciplina. A avaliação tem 
caráter eliminatório/classificatório.  

7.2. Os conteúdos da prova estão listados no quadro de disciplinas do item 8 deste 
Edital; 

7.3. O aluno cuja avaliação não for igual ou superior a obtiver nota inferior a 7,0 (sete) 
não será classificado; 

7.4. Em caso de empate entre dois candidatos, os critérios para desempate são, por 
ordem: 

7.4.1. A média final obtida pelo candidato quando cursou a respectiva disciplina; 
7.4.2. O CRG (Coeficiente de Rendimento Geral); 
7.4.3. O candidato que estiver cursando o semestre letivo mais adiantado; 
7.4.4. O candidato que tiver a idade mais avançada. 

7.5. Os candidatos aprovados e classificados que não puderem assumir 
satisfatoriamente as atividades da monitoria por questões de indisponibilidade de 
horário ou outras, verificadas pela coordenação responsável, serão 
imediatamente substituídos seguindo a ordem de classificação final do processo 
seletivo. 

 
8. QUADRO DE DISCIPLINAS/VAGAS/TURNO/PROFESSOR-ORIENTADOR DA 

MONITORIA: 
 
Curso: DESENHO DE PERSPECTIVA (arquitetura manhã) 
 

 

DISCIPLINA 
TURNO/ 
VAGAS 

PROFESSOR 
ORIENTADOR 

CONTEÚDO PARA PROVA 

Acústica 
arquitetônica 

Manhã/ 
Noite 

2 Vagas 

RENATA 
ESKINAZI LEÇA 

1. Conceitos iniciais (Tratamento 
acústico; fenômenos acústicos)  

2. Reverberação e cálculo do Tempo 
de Reverberação  

3. Cálculo do tamanho do 
Comprimento da Onda Sonora 

4. Cálculo do Isolamento Acústico 
Composto 

5. Cálculo do Nível Relativo de 
Intensidade Sonora  

6. Cálculo da Queda do Nível Relativo 
de Intensidade Sonora 

7. Acústica Gráfica (Simulação da 
propagação dos raios sonoros 
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Curso: Psicologia 
 

 

refletidos, através de construções 
geométricas) 

Desenho de 
perspectiva  

Manhã/ 
2 Vagas 

RENATA 
ESKINAZI LEÇA 

1. Perspectiva Cavaleira  
2. Perspectiva Isométrica 
3. Perspectiva de 3 escalas (1 ponto 

de fuga) 
4. Perspectiva dos Arquitetos (2 pontos 

de fuga) 

Desenho 
Arquitetônico 2 

 

Manhã/2 
Vagas 

SILVANA FARIAS 
 

1. Representação gráfica de projetos 

2. Desenho e cálculo de: 

      Escadas 

      Coberta em platibanda 

      Reservatório superior 

3. Circulação vertical 

4. Desenho e simbologia utilizada em 

plantas executivas 

Desenho 
Arquitetônico 1 
 

Noite 
 

RENATA 
ESKINAZI LEÇA 

1. Geometria descritiva 
2. Representação gráfica de projetos 

3. Desenho e cálculo de: 

     Escadas 

     Coberta em telha canal com laje 

inclinada 

Resistência dos 
Materiais e 
Estabilidade 

das Estruturas 

Manhã/ 2 
Vagas 

MARIELLA 
FALCÃO DE LIMA 

OLIVEIRA 
SANTOS 

1.Centro de Gravidade 
2.Esforços Seccionais: Normal / 
Cortante / Fletor / Torsor 
3.Vigas Isostáticas 

Fundamentos 
da Geometria 

Gráfica 

Manhã/ 
Noite 

2 Vagas 

WILLIAM GUEDES 
LINS JÚNIOR 

1. Lugares geométricos de 
equidistâncias 

2. Concordância (entre arco de 
circunferência/ entre arco de 
circunferências segmento) 

3. Curvas cônicas como lugares 
geométricos (elipse, parábola e 
hipérbole) 

DISCIPLINA 
TURNO/ 
VAGAS 

PROFESSO
R-

ORIENTADO
R 

CONTEÚDO PARA PROVA 

Estágio básico 1 
Manhã/ 
1 vaga 

CAMILA 
CORDEIRO 

1. Conceito de observação 
2. Métodos e técnicos de observação 
3. Técnicas de registro de observação 
4. Metodologia científica 
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Serviço de 
Plantão 
Psicológico 
 

Manhã/ 
Noite 

2 Vagas 

MARIA 
CLAUDIA 
PONTUAL 
PERES 

 

PRÉ-REQUISITO: Necessário que o 

candidato tenha prática de atendimento em 

Plantão Psicológico 

1. Teoria e Técnica em Plantão Psicológico 
e Intervenções em Plantão Psicológico 

2. Pontos do conteúdo curricular para a 

prova de monitoria: 

3. Abordagem Centrada na Pessoa. 

4. Noções de Fenomenologia estudadas na 

disciplina de Teoria Geral do 

Aconselhamento. 

5. Contextualização histórica do Plantão 

Psicológico. 

6. Conceituação de Plantão Psicológico. 

7. Compreensão da prática do Plantão 

Psicológico. 

8. Manejo da Prática do Plantão. 

Neuroanatomia e 
Neurofisiologia 

Humana    

Manhã/ 
Noite 

4 Vagas 

DAYSE 
VASCONCE

LOS DE 
DEUS 

PRÉ-REQUISITO:Ter cursado a disciplina 

1. Orientações Espaciais 
2. Estruturas primárias, secundárias e 

terciárias do SN; 
3. Identificação e funções do tronco 

encefálico, diencéfalo, cerebelo, áreas do 
córtex, tálamo, medula espinhal e anexos; 

4. Correlação das estruturas anatômicas com 
as principais doenças envolvidas com o 
SN; 

5. Componentes e funcionamento das 
células do SN. 

Análise 
Experimental do 
Comportamento 

 

Manhã/ 
Noite 

2 Vagas 

CARLOS 
ANTÔNIO 

DE SÁ 
MARINHO 

 

1. Behaviorismo Metodológico e Radical.  

2. Condicionamento Pavaloviano. 

3. Condicionamento Operante.  

4. Controle aversivo do comportamento.  

5. Esquemas de reforçamento.  

6. Comportamento Verbal.  

7. Sonhos na perspectiva do 

Behaviorismo Radical.  

Saúde Mental, 
Álcool e Outras 

Drogas 

Manhã/ 
Noite 

2 Vagas 

MARIA DO 
SOCORRO 
FURTADO 
BASTOS 

 

1. Drogas conceitos, usos, classificações. 

2. História social das drogas 

3. A clínica das dependências 

Estágio Básico III 
– 

Psicossocial/Esco
lar/Trabalho 

Manhã/ 
Noite 

2 Vaga 

MARIA DO 
SOCORRO 
FURTADO 
BASTOS 

1. Psicologia e saúde mental; 
2. SUAS; 
3. RAPS; 
4. Psicologia escolar e organizacional 
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9. DOS REQUISITOS PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSAS DE MONITORIA: 

9.1. O sistema de bolsas para monitoria está provisoriamente suspenso. Qualquer 
mudança ocorrida que possa viabilizar novamente o sistema, os participantes da 
monitoria no semestre serão comunicados imediatamente. 

9.2.  Caso haja em algum momento durante a vigência do programa, decisão 
institucional favorável a bolsa para monitoria, os critérios de atribuição usados 
serão os seguintes: 
9.2.1. Ter média igual ou superior a 7,0 (sete) na disciplina para a qual se 
candidata; 
9.2.2. Se houver reprovação, em apenas uma disciplina, desde que não seja na 
disciplina para qual solicita monitoria; 
9.2.3. Ter CRG (Coeficiente de Rendimento Geral) igual ou superior a 7,0 (sete); 

 
10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA VIGÊNCIA DO PROGRAMA: 

10.1. Os resultados finais serão divulgados no site da ESUDA, e serão enviados por 
email e pelo whatsapp (81)991214549 no dia 10 de março de 2021. 

1.1. O exercício das atividades no Programa Institucional de Monitoria ESUDA tem 
duração de um semestre letivo (12 de março a 30 de junho de 2021), podendo 
ser renovado por mais um semestre letivo de acordo com a avaliação do 
professor sobre o desempenho do monitor. 

 
2. DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA: 

2.1. O estudante inscrito no Programa Institucional da Monitoria poderá ser excluído 
do Programa, em caso de desempenho insatisfatório, avaliado pelo professor da 
disciplina da qual é monitor e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
segundo o que se observa no Regimento da Faculdade de Ciências Humanas 
ESUDA, no Regulamento de Monitoria e neste Edital. 

2.2. Faltar à AULA INAUGURAL sem justificativa de saúde datada e assinada por 
médico ou justificativa da empresa (onde trabalha ou estagia), datada e assinada por 
responsável.  

2.3. Faltar com a entrega do Relatório de Atividades de Monitoria por 2 (dois) 

meses consecutivos ou não. 
 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
3.1.  O Programa de Monitoria rege-se pelo Regulamento de Monitoria, Manual de 

Monitoria e pelo Regimento da ESUDA. 
3.2. A carga horária despendida pelo monitor no exercício de suas tarefas será 

computada como horas de atividades complementares de graduação, sobre as 
quais dispõe a Portaria MEC nº 1886, de 30 de dezembro de 1994, de acordo com 
o Regulamento das Atividades Complementares e o Regimento da ESUDA. 

3.3. No ato da admissão, o monitor firmará Termo de Compromisso para o 
cumprimento satisfatório das suas atividades. 

3.4. Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela Direção da Faculdade de 
Ciências Humanas ESUDA, ouvidos o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
e as Coordenações dos cursos. 

3.5. O presente Edital entra em vigor na data da sua publicação. 
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Recife, 09 de fevereiro de 2021. 

   
Wilson José Macedo Barretto 

Diretor Geral 
ANEXO 1 
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GEIA – Grupo ESUDA de Interlocução Acadêmica 

 
 

PROGRAMA DE MONITORIA 2021.1. 
 

 
 

Declaração de Recomendação do Professor da Disciplina 
 
 
Eu,________________________________________________________________, 
CPF nº__________________, RG nº_____________-_________, professor(a) 
regularmente contratado(a) por esta Instituição, docente do Curso de 
___________________________________________________________ recomendo 
o(a) estudante _________________________________________________, 
matrícula nº______________, no período de vigência do Programa Institucional de 
Monitoria 2021.1, da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA, pelos motivos abaixo 
elencados:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
 
 

Recife, _______ de _____________ de _________. 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do(a) professor(a) 
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ANEXO 2 

 
GEIA – Grupo ESUDA de Interlocução Acadêmica 

 
PROGRAMA DE MONITORIA 2021.1 

 
Formulário de Candidatura ao Programa de Monitoria  

(Preencher com letra de forma/DIGITAL) 
 

SOBRE O CANDIDATO 

Nome:  Matrícula: 

Email:  

Telefone:  

Curso:  

Período:  Turma:  Turno:  

 
SOBRE A DISCIPLINA 

Disciplina para qual está 
pleiteando vaga de 
monitor: 

 

Professor 
Responsável pela 
Disciplina: 

  

 Curso:  

Período:  Turma:  Turno:  

 

OBS.: 
 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do candidato 
 

                    
________________________________________________ 

Assinatura do GEIA 
 

 
Todos os documentos exigidos deverão ser enviados para o email: 
possoajudargeia@esuda.edu.br, ou pelo whatsapp (81)991214549 (Fátima Costa 
Coordenadora do GEIA (Grupo ESUDA de Interlocução Acadêmica) durante a 
vigência do prazo de inscrição. 
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