
 
 
 

 
 

 

 

EDITAL Nº 04/2018 – CCD/FACEP 

 

A Coordenação de Monitoria e Tutoria da FACEP – CMT, no uso de suas atribuições 

acadêmicas e administrativas, torna pública, pelo presente Edital, a abertura de inscrições para a 

seleção de alunos para o Programa de Monitoria, conforme estabelece o Regimento Interno da 

FACEP, observando-se o que se segue: 

 

I – DAS ÁREAS E DO NÚMERO DE VAGAS 

 

A seleção será feita para preenchimento de 01 (uma) bolsa de 50% de desconto para 

alunos(as) monitores(as), pelos critérios estabelecidos no Regulamento Geral da Monitoria, 

aprovado pela CTA. Ressalvando-se a impossibilidade de concessão de bolsa aos interessados que 

tenham FIES 100%, conforme preleciona o Regulamento Geral da Monitoria. 

Sendo divulgado abaixo, a relação das disciplinas, por curso, que serão beneficiadas com a 

concessão das referidas bolsas. 

Curso Disciplina / Área do Conhecimento Nº de vagas Tema da aula expositiva 

Direito Prática Jurídica 01 Elementos da Petição Inicial 

 

II – DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições estarão abertas ao aluno que: 

a) Estiver regular no Curso de Graduação da FACEP; 

b) Tenha cursado a disciplina objeto da monitoria; 

c) Não tenha reprovação; 

d) Tenha o Índice de Rendimento do Aluno (IRA) igual ou superior a 8,0 (oito); 

e) Tenha sido aprovado(a) com, no mínimo, nota 8,0 (oito) na disciplina objeto de monitoria, 

conforme legislação do Sistema de Avaliação em vigor; 

e) Que o objeto de seleção da monitoria esteja relacionado ao Curso em que o aluno está 

matriculado na FACEP. 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

III – DO LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 

As inscrições deverão ser realizadas pelos discentes interessados ou procurador(a) 

legalmente constituído(a), de 26/04/2018 a 27/04/2018 nos seguintes horários: 13h às 21h30min, 

na Secretaria da FACEP. 

No ato da inscrição, o(a) aluno(a) deverá preencher formulário padrão de inscrição, onde 

indicará qual disciplina pretende concorrer para a vaga; 

 

IV – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Critérios: 

O(s) candidato(s) à monitoria será(ão) selecionado(s) mediante: 

a) nota obtida na disciplina objeto da monitoria; 

b) nota obtida na entrevista; 

c) desempenho em aula expositiva ministrada em 20 (vinte) minutos, observando-se: 

a. Identificação do candidato com a monitoria; 

b. Atualização de conteúdos abordados na disciplina; 

c. Capacidade de comunicação e fluência verbal. 

A nota da entrevista, bem como, da aula expositiva variará de 0 (zero) a 10 (dez). 

Será(ão) classificado(s) o(s) candidato(s) que obtiver(em) nota igual ou superior a 7,0 (sete), 

obtida pela média aritmética das notas referentes à disciplina objeto de monitoria, índice de 

rendimento acadêmico - IRA e aula expositiva, observando-se a fórmula abaixo: 

Nf = 2 x (Ae) + Et + Nd 

                    4 

Nf = Nota Final 

Ae = Aula Expositiva 

Et = Entrevista 

Nd = Nota da Disciplina 

 

Será(ão) convocado(s) o(s) candidato(s) que obtiver(em) maior(es) nota(s) na classificação 

mencionada no item anterior. 

Em caso de empate, serão observados, pela ordem, os seguintes critérios: 

  

 



 
 
 

 
 

 

1º) maior nota na disciplina objeto da monitoria; 

 2º) maior IRA; 

 3º) maior idade; 

 

Cronograma da seleção: 

No dia 02/05/2018, será divulgada a lista de alunos inscritos, com as datas e horários da 

entrevista, da aula expositiva e os respectivos temas. 

As aulas expositivas serão realizadas entre os dias 03/05/2018 e 07/05/2018, a partir das 

14:30h. 

 

V – DO RESULTADO 

 

O resultado da seleção será divulgado pela Coordenação de Monitoria e Tutoria, através de 

Edital, no dia 08/05/2018, no turno noturno, a ser afixado nas salas de aulas dos Cursos de 

Administração, Direito, Pedagogia, Enfermagem e Psicologia da FACEP. 

 

VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

A seleção a que se refere o presente Edital tem validade para o semestre letivo de 2018.1. 

 

Pau dos Ferros/RN, 24 de abril  de 2018. 

 

 
__________________________________ 
Prof. Me. Tássio Ricelly Pinto de Farias 
Coordenador do Núcleo de Monitoria e Tutoria 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
Genisa Lima de Sousa Raulino 

Diretora/FACEP 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

ANEXO I 

 

Ficha de Inscrição 

 

 

Aluno: 

Curso: 

Período em que está matriculado: 

Disciplina da monitoria: 

Índice de rendimento acadêmico – IRA:  

Nota da disciplina: 

 

 

 


