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EDITAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA, EXERCÍCIO 2023.1 

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 2023.1 
 
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: 06 de fevereiro de 2023 
2.2. Período de inscrição: 06 a 28 de fevereiro de 2023. 
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 2023 
2.6. Realização da avaliação: 06 de março. A avaliação será realizada na 
Faculdade ESUDA, presencial.  
2.7. Divulgação do resultado:  10 de março de 2023 
2.8. Reunião: 13 de março, às 17h, em sala presencial, com a presença dos 
orientandos (monitores) e dos professores orientadores da monitoria 2023.1. 
2.9. Início das atividades no PROGRAMA: 13 de março de 2023. 
 

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. Entregar impresso no GEIA ou enviar 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 
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 
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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 06 a 28 de março de 2023 
6.5.1. Formulário preenchido de Candidatura ao Programa de Monitoria, cópia 
escaneada de documento com foto, Certificado de Matrícula no semestre em 
curso.  
 

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 06 de março. OS ASSUNTOS A SEREM 
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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. CURSOS: ARQUITETURA E URBANISMO E DESIGN DE INTERIORES 

DISCIPLINA 
TURNO/ 
VAGAS 

PROFESSOR 
ORIENTADOR 

CONTEÚDO PARA PROVA 

EXPRESSÃO 
VOLUMÉTRICA 

E ESPACIAL 

Noite 
01 vaga 

RENATA 
KINAZI LEÇA 
(A prova é 
prática e é 
necessário 
levar material 
para execução 
da tarefa. O 
material deve 
ser o mesmo 
usado durante 
a disciplina 
(massa de 
modelar; 
isopor; papel 
de preferência 
e acessórios 
para 
manipulação, 
cortes, etc.) 

Pré-requisitos 
• Disciplina: EXPRESSÃO VOLUMÉTRICA 
E ESPACIAL  
• Disciplina que aborde: DESENHO À 
MÃO LIVRE; DESENHO DE 
PERSPECTIVA  
Avaliação: Apresentar uma composição 
volumétrica, evidenciando valores 
listados abaixo. Seguir as instruções 
abaixo: 
2. Apresentar justificativa e intenções, 

através de texto escrito 
3. A composição deverá apresentar, pelo 

menos, os seguintes valores: eixo; 
centro de interesse; hierarquia; leve x 
pesado; 

4. A composição deverá apresentar, no 
mínimo, 4 volumes 

5. Apresentar figura humana 
6. Apresentar, pelo menos, 2 vistas 

diferentes da composição 
7. Os valores atribuídos à composição 

devem interagir, fazendo parte de um 
conjunto 
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3. CURSOS: NEGÓCIOS  

INTERVENÇÕES 
EM SÍTIOS 

HISTÓRICOS 

02 
vagas 

Manhã/
Noite  

MARCOS 
ASSIS 

PESSOA DE 
LIMA 

Pontos do conteúdo curricular para a 
prova de monitoria: 
1. Conceitos e fundamentos do patrimônio 

histórico. 
2. Conhecer quais as tendencias que 

fundamentam o processo de 
preservação, manutenção e restauro de 
prédios históricos. 

3. Saber, identificar e compreender o 
porquê dos estilos arquitetônicos em suas 
respectivas épocas (no mundo ocidental)  

 

GEOPROCESSA
MENTO 

Manhã  
01 Vaga 

LINALDO 
SEVERINO 

DOS SANTOS 

Pré-requisitos: Ter cursado o 6º período 
do curso de Arquitetura e Design 
Pontos do conteúdo curricular para a prova 
de monitoria: 
1) Duplo comportamento dos arquivos 
vetoriais (espaço e descrição); 
2) Dados georreferenciados; 
3) Evolução espaço-temporal e os dados 
para o planejamento da cidade. 

GEOPROCESSA
MENTO 

Noite  
01 Vaga 

LINALDO 
SEVERINO 

DOS SANTOS 

Pré-requisitos: Ter cursado o 6º período 
do curso de Arquitetura e Design 
Pontos do conteúdo curricular para a prova 
de monitoria: 
1) Duplo comportamento dos arquivos 
vetoriais (espaço e descrição); 
2) Dados georreferenciados; 
3) Evolução espaço-temporal e os dados 
para o planejamento da cidade. 

DESENHO 
TÉCNICO 
DIGITAL 

02 
vagas 

Manhã/
Noite   

CAUÊH 
CASTRO 
NOTARO 

• Desenho técnico  
• Programa: autocad 
 

DISCIPLINA 
TURNO
VAGAS 

PROFESSOR-
ORIENTADOR 

CONTEÚDO PARA PROVA 

FINANÇAS 
EMPRESARIAIS 

01 vaga  
Noite 

ANTÔNIO 
FERNANDO 

BEZERRA DA 
SILVA 

Pontos do conteúdo curricular para a 
prova de monitoria: 

 A Função Financeira na Empresa: 
Conceito de Finanças. O Papel do 
Administrador Financeiro. Finanças e 
suas relações com a área contábil; 

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

 Planejamento Financeiro: orçamento de 
caixa e noções de gestão do disponível; 
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4. CURSO: PSICOLOGIA 

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

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

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

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

 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). 

CONTÁBEIS, 
ADMINISTRAÇÃ
O E ECONOMIA 

01 vaga  
Noite 

ANTÔNIO 
FERNANDO 

BEZERRA DA 
SILVA 

Pontos do conteúdo curricular para a prova 
de monitoria: 

 A Função Financeira na Empresa: 
Conceito de Finanças. O Papel do 
Administrador Financeiro. Finanças e 
suas relações com a área contábil; 

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

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

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

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

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

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

 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). 

DISCIPLINA 
TURNO 
VAGAS 

PROFESSOR 
ORIENTADOR 

CONTEÚDO PARA PROVA 

ESTÁGIO BÁSICO 
III 

5 vagas 
Tarde 
 

FRANCINE 
CORREIA 
CAVALCANTI 

Pontos do conteúdo curricular para a 

avaliação de monitoria  
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5. Políticas da Assistência Social e de 

Saúde Mental. 
6. Reforma da Psiquiatria. 
7. Técnicas de registro e elaboração de 

documentos psicológicos 

PSICOLOGIA 
COGNITIVA 
COMPORTAMENTAL 

1 vaga 
Manhã  

GILSON LUIZ 
DE AMORIM 
MELO 

Pontos do conteúdo curricular para a  
avaliação de monitoria: 
1. Desenvolvimento histórico da TCC 
2. Princípios básicos da TCC 
3. Intervenções Cognitivas e 

comportamentais 

PSICOLOGIA 
SOCIAL E 
COMUNITÁRIA 

1 vaga 
Manhã  

PABLO 
RAPHAEL 
RIBEIRO 
DIAS 

Pontos do conteúdo curricular para a  
avaliação de monitoria: 
1. Pesquisa em psicologia social 
2. Representação social 
3. Psicologia social psicológica x psicologia 

social sociológica 
4. O que é comunidade? 
5. Relações comunitárias e relação de 

dominação. 

FUNDAMENTOS 
DA CIÊNCIA 
PSICOLÓGICA 

1 vaga 
Noite  

MOZART 
AMORIM 
SOUSA 

Pontos do conteúdo curricular para a  
avaliação de monitoria: 
1. Tipos de conhecimento (científico, 

filosófico, popular e mitológico); 
2. História da psicologia moderna (principais 

autores e fundadores das escolas do 
Funcionalismo, Estruturalismo, Gestalt, 
Behaviorismo, Psicanálise e psicologia 
humanista) 

PSICOLOGIA 
EXPERIMENTAL E 
ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO 

02 vaga 
Manhã/ 
Noite  

CARLOS 
ANTÔNIO DE 
SÁ MARINHO 

Pontos do conteúdo curricular para a  
avaliação de monitoria: 
1. Pesquisa Experimental e Análise do 

Comportamento.  
2. Behaviorismo Metodológico e 

Behaviorismo Radical. 
3. Tipos de Seleção: Filogenética,  

Ontogenética e Cultural. 
4. Condicionamento Respondente. 
5. Reflexos inatos. Leis ou propriedades do 

reflexo: limiar, latência e magnitude da 
resposta. 

6. Efeitos de eliciações sucessivas de um 
reflexo. 

7. Reflexos aprendidos. 
8. Extinção respondente. Dessensibilização 

sistemática e contracondicionamento. 
9. Condicionamento Operante:Tipos de 

reforço.  Extinção operante e resistência 
à extinção. 

10. Esquemas de reforçamento.  
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11. Controle aversivo.  
12. Comportamento verbal: conceitos e 

tipologia.  
13. Comportamento controlado por regras.  

NEUROANATOMIA 
E 

NEUROFISIOLOGIA 
HUMANA 

Manhã e 
Noite 

02 vagas 

DAYSE 
MARIA 

VASCONCEL
OS DE DEUS 

Pontos do conteúdo curricular para a 

avaliação de monitoria  

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. 

TEORIA DA 
APRENDIZAGEM 
  

 

Noite  
1 vaga 

 

LUCAS 
LOPES 
PESSOA DE 
SOUSA 

 

Pontos do conteúdo curricular para a 

avaliação de monitoria  

1. Introdução a Vygotsky; 

2. Introdução a Wallon; 

3. Introdução a Piaget; 

4. Teoria humanista e behaviorista sobre 

educação; 

5.   Introdução a Paulo Freire; 

6. Processos básicos sobre Psicologia e 

Educação. 

EESTAGIO 
BÁSICO I 

Manhã   
1 vaga 
 

LUCAS 
LOPES 
PESSOA DE 
SOUSA 
 

Pontos do conteúdo curricular para a 

avaliação de monitoria 

1. Observação em Psicologia Clínica; 

2. Tipos e métodos de observação; 

3. Metodologia científica; 

4. Técnicas de registros; 

DESENVOLVIMENT
O DA INFÂNCIA E 
DA 
ADOLESCÊNCIA  

1 vaga 
NOITE 
 

LUCAS 
LOPES 
PESSOA DE 
SOUSA 
 

Pontos do conteúdo curricular para a 

avaliação de monitoria  

1. Compreender a Psicologia do 

Desenvolvimento como um estudo das 

mudanças evolutivas que 

ocorrem nos fenômenos mentais do ser 

humano;   

2. Identificar (o que ocorre) as características 

cognitivas e afetivas do pré-escolar (2 a 6 

anos) e do 

escolar (7 anos até puberdade) numa 

perspectiva desenvolvimental;  
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9. DOS REQUISITOS PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSAS DE MONITORIA: 

3. Discutir as condições de possibilidade da 

ocorrência (por que ocorre) de 

características cognitivas 

e afetivas do pré-escolar (2 a 6 anos) e do 

escolar (7 anos até puberdade) numa 

perspectiva desenvolvimental;  

4. Realizar atividades que permitam o seu 

contato direto com os fenômenos estudados 

(e) desenvolver 

uma reflexão crítica sobre os conhecimentos 

produzidos na área; 

5. Conceituar o fenômeno da adolescência 

enquanto um processo de desenvolvimento 

ao longo do 

ciclo vital;   

6. Descrever, analisar e explicar os 

processos evolutivos e psicossociais 

envolvidos nas mudanças que 

ocorrem durante a adolescência; 

7. Compreender o processo de construção 

da identidade e suas implicações no 

desenvolvimento do 

adulto jovem usando como referência a 

teoria psicossocial de Erik Erikson. 

TEORIAS DA 
PERSONALIDADE 1 

2 vagas 
MANHÃ/
NOITE 
 

RAISSA 
RODRIGUES 
FALCÃO 

Pontos do conteúdo curricular para a 

prova de monitoria:  

2. Definição personalidade e identidade  

3. O surgimento do movimento psicanalítico 

4. A psicanálise e a psicologia da 

consciência; os fenômenos lacunares; O 

inconsciente e o simbólico; a estrutura do 

inconsciente; As características do 

sistema inconsciente.  

5. Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade  

6. Complexo de Édipo  

7. O campo das neuroses: histeria  

8. O campo das neuroses: neurose 

obsessiva  

9. O campo das psicoses  

10. O campo das perversões 



 
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA 
Associação Recifense de Educação e Cultura 
 

 
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 2023. 

10.2 O exercício das atividades no Programa Institucional de Monitoria ESUDA tem 
duração de um semestre letivo (13 de março a 30 de junho de 2023), 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 
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. 
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Recife, 06 de fevereiro de 2023. 
 
 

_________________________      

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 2023.1 
 

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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