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EDITAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA 
EXERCÍCIO 2022.1 

CANDIDATURA DE ALUNOS 
 

A Direção Geral da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA abre inscrições para os 
alunos desta instituição interessados em participar do Programa Institucional de 
Monitoria no período de 2022.1  
 
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: 08 de fevereiro de 2022 
2.2. Período de inscrição: 08 a 23 de fevereiro de 2022. 
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: 24 de fevereiro de 2022 
2.6. Realização da avaliação: 04 de março. A priori a avaliação será realizada 
presencialmente na Faculdade ESUDA com OS DEVIDOS CUIDADOS 
referentes ao COVID-19. Caso haja mudança, todos serão avisados pelo 
whatsapp e pelo email institucional. Os endereços eletrônicos e telefônicos 
devem ser informados corretamente no ato da inscrição.  
2.7. Divulgação do resultado: 8 de março de 2022 
2.8. Reunião: 11 de março, às 17h, em sala presencial/virtual a ser informada 
pelo GEIA (Grupo ESUDA de Interlocução Acadêmica), com a presença dos 
orientandos (monitores) e dos professores orientadores da monitoria 2022.1. 
2.9. Início das atividades no PROGRAMA: 11 de março de 2022. 
 

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.); 
3.4.1. Enviar, especialmente neste semestre, para o email 

possoajudargeia@esuda.edu.br, até o último dia de cada mês o 
relatório de Atividades de Monitoria que será entregue na Aula Inaugural, 
devidamente assinado pelo orientando e pelo professor orientador; a 
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tolerância para entrega do relatório mensal não excederá o terceiro dia 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. Preencher Formulário de Candidatura ao Programa de Monitoria (modelo: 
Anexo 1); 

6.4. Caso seja EX-ALUNO:  
6.5.1 Ser ex-aluno graduado na Faculdade ESUDA e cursando especialização 
nesta; 

6.5.  Enviar a documentação para o GEIA (Grupo ESUDA de Interlocução 
Acadêmica), no período de 08 a 23 de fevereiro de 2022  
6.5.1. Formulário de Candidatura ao Programa de Monitoria, cópia escaneada 
de documento com foto, Certificado de Matrícula no semestre em curso.  
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7. DO PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA: 

7.1. O candidato a monitor(a) deve submeter-se, a uma avaliação realizada na 
Faculdade ESUDA no dia 04 de março (caso haja mudanças no formato e 
modo de avaliação, os candidatos serão informados antecipadamente 
pelo GEIA). OS ASSUNTOS A SEREM ESTUDADOS constam neste edital 
no item 8. A avaliação tem caráter eliminatório/classificatório.  

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

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

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

7.4. 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: 
 
1. CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO E DESIGN DE INTERIORES 

 
 

DISCIPLINA 
TURNO

/ 
VAGAS 

PROFESSOR 
ORIENTADOR 

CONTEÚDO PARA PROVA 

Desenho 
Técnico Digital 

Manhã/
Noite 

2 Vagas 

CAUÊH CASTRO 
NOTARO 

1. DESENHO TÉCNICO  
2. PROGRAMA: AUTOCAD 

Fundamentos da 
Geometria 

Gráfica 
 

WILLIAM GUEDES 
LINS JÚNIOR 

Pré-requisitos: Ter cursado, com 
aprovação, a disciplina com o título de 
Fundamentos da Geometria Gráfica 
ou Geometria Gráfica Bidimensional. 
1.Escala. 
2. Lugares geométricos de 
equidistância.  
3. Concordância (entre arcos de 
circunferência / entre arco de 
circunferência e reta).  
4. Curvas cônicas e superfícies 
geradas desde essas curvas como 
geratrizes: propriedades 
e construções gráficas como lugares 
geométricos, aplicações práticas. 
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2. CURSO: DIREITO 

 
3. CURSOS: NEGÓCIOS  

 

DISCIPLINA 
TURNO
VAGAS 

PROFESSOR 
ORIENTADOR 

CONTEÚDO PARA PROVA 

Direito Das 
Obrigações 

Noite 
1 Vaga 

 
ANDRÉIA 
NÓBREGA 

Pré-requisitos: Ter cursado a 
disciplina 
1. Adimplemento contratual 

DISCIPLINA 
TURNO
VAGAS 

PROFESSOR-
ORIENTADOR 

CONTEÚDO PARA PROVA 

Finanças 
Empresariais 

Noite 
1 vaga  

ANTONIO 
FERNANDO 

BEZERRA DA 
SILVA 

 
1. A Função Financeira na Empresa: 

Conceito de Finanças. O Papel do 
Administrador Financeiro. Finanças 
e suas relações com a área 
contábil; 

2. Mercado Financeiro Brasileiro: 
segmentação e estrutura 
do  Sistema Financeiro Nacional; 

3. Planejamento Financeiro: 
orçamento de caixa e noções de 
gestão do disponível; 

4. Capital de giro: dimensionamento, 
financiamento,  e ciclos associados 
a gestão de capital de giro; 

5. Custo, Volume e Lucro: conceitos 
de custos fixos e variáveis, ponto 
de equilíbrio e margem de 
contribuição; 

6. Noções de Formação de Preços de 
Vendas: base custo, receita liquida, 
método do mark-up; 

7. Custo de Capital: conceitos e 
cálculos de próprio e de capital de 
terceiros, e cálculo do custo médio 
ponderado de capital; 

8. Decisões de investimento de longo 
prazo: conceito de valor do dinheiro 
no tempo, fluxos de caixa de 
projetos, técnicas de análises 
(payback, VPL e TIR). 

 

Ciência Política 
Noite  

1 vaga 

WILLIAM 
FERREIRA DE 

MELO 

1. Maquiavel e o pensamento político 
moderno. 
2. Federalismo e Revolução 

Americana. 
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1. CURSO: PSICOLOGIA 

3. Relação executivo e legislativo: 

presidencialismo de coalização no 
Brasil. 
4. Poliarquia e sociedade do conflito. 
 

DISCIPLINA 
TURNO 
VAGAS 

PROFESSOR-
ORIENTADOR 

CONTEÚDO PARA PROVA 

Neuropsicologia 
Manhã 
1 vaga 

CARLOS 
HENRIQUE 
RESENDE 

FREIRE 

PRÉ-REQUISITO:  
- Ter sido aprovado(a) ou 
dispensado(a) na disciplina por 
equivalência no currículo. 
- Disponibilidade às quintas pela 
manhã 
1. Funções Executivas 
2. Processos Cognitivos: Atenção, 
Memória e Aprendizagem 
3. Avaliação Neuropsicológica 
4. Reabilitação Neuropsicológica 
 

Estágio básico 
III 

Manhã 
1 vaga 

FRANCINE 
CORREIA 
CAVALCANTI 

 

1. Pontos do conteúdo curricular para a 

prova de monitoria: 

2. Políticas da Assistência Social e de 

Saúde Mental. 

3. Reforma Psiquiatra. 

4. Técnicas de registro e elaboração 

de documento. 

5. Conceito e objetivo  da Psicologia 

Escolar. 

6. Conceito e objetivo Psicologia 

Organizacional 

 

Serviço de 
Plantão 

Psicológico 

Manhã 
Noite 

05 
Vagas 

MARIA CLAUDIA 
PONTUAL PERES 

PRÉ-REQUISITO: Ter cursado as 
disciplinas  Teoria e Técnica em 
Plantão Psicológico e Intervenções 
em Plantão Psicológico 

1. Abordagem centrada na Pessoa 
2. Noções de fenomenologia 

estudadas na disciplina Teoria 
Geral do Aconselhamento; 

3. Contextualização histórica do 
Plantão Psicológico; 

4. Conceituação do Plantão 
Psicológico; 

5. Compreensão da prática do 
Plantão Psicológico; 
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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 08 de março de 2022. 

10.2 O exercício das atividades no Programa Institucional de Monitoria ESUDA tem 
duração de um semestre letivo (11 de março a 30 de junho de 2022), podendo 
ser renovado por mais um semestre letivo de acordo com a avaliação do 
professor sobre o desempenho do monitor. 

 
11. DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA: 

11.1. 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 

6. Manejo da prática do Plantão 
Psicológico; 

 

Neurofisiologia 
e 

Neneuroanatomia 
humana 

Manhã 
Noite 

02 vaga 

DAYSE 
VASCONCELOS 

DE DEUS 

1. Orientações espaciais; 
2. Estruturas primárias, secundárias 

e terciarias 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.  

Neuropsicologia 
Noite 

01 vaga 
CAMILA 

CORDEIRO 

1. Indicações da avaliação 
neuropsicológica;  

2. Avaliação das funções executivas. 
3. Neuropsicologia da criança e do 

idoso 
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Extensão, segundo o que se observa no Regimento da Faculdade de Ciências 
Humanas ESUDA, no Regulamento de Monitoria e neste Edital. 

11.2. 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.  

11.3. Faltar com a entrega do Relatório de Atividades de Monitoria por 2 (dois) 
meses consecutivos ou não. 
 

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

Monitoria e pelo Regimento da ESUDA. 
12.2. 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. 

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

12.4. 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. 

12.5. O presente Edital entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
 

Recife, 08 de fevereiro de 2022. 
 
 

_________________________      

Maria de Fátima Batista Costa    

                                                             Coordenadora do GEIA 

       

  
 ______________________ 

 

Wilson José Macedo Barretto 

Diretor Geral 
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ANEXO 1 
 

GEIA – Grupo ESUDA de Interlocução Acadêmica 
PROGRAMA DE MONITORIA 2022.1 

 
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) no prazo da 
vigência de inscrição. 
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