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Edital nº 001/2016 - Monitoria voluntária 
 

   O UNIFACEX, mantido pelo Centro Integrado Para Formação de Executivos – CIFE, 
com sede em Natal - RN, nos termos de seu Regimento Interno, torna público o Edital de 
Monitoria na modalidade voluntária em seu Curso de Graduação de Administração cria 
vagas para o seu o programa de monitoria de ensino em 2015.2, bem como define os critérios 
de seleção de discentes. 

 
1. Objetivo da Monitoria Voluntária: 
Desenvolver as seguintes atividades de Ensino: Acompanhar as atividades do docente da 
organização na execução de atividades acadêmicas no período 2015.2 (Dar suporte ao 
professor em sala de aula realizando, correção e aplicação de exercício, suporte nas atividades 
laboratoriais, visitas técnicas, lista de exercícios, gabaritos e relatórios das atividades de 
monitoria entre outras atividades acadêmicas a serem orientadas pelo professor responsável 
pela disciplina). 
 
OBS: O Monitor da disciplina será certificado e poderá se valer disto para computar 30 
horas de atividades complementares.  
 
2. Requisitos mínimos para participação: 

 Estar no mínimo cursando o segundo período do curso; 
 Ter cursando e sido aprovado com média superior a 7,0 na disciplina escolhida; 
 Ter Índice de Desempenho Acadêmico superior a 7,0; e  
 Ter disponibilidade mínima para o exercício da monitoria voluntária, contemplando 

03horas semanais, provavelmente, aos sábados das 09:00 às 12:00 ou das 14:00 
às 17:00. Ou quando requerido pelo professor-supervisor.  

 
3. Número de vagas: 

Disciplina  Docente Qtd de Vagas 

Matemática I Professor Roberto Luciano 01 

Matemática II Professor Roberto Luciano 01 

Matemática  Comercial e Financeira Professor Marcos Maia 01 

Estatística Professor Carlos Galdino 01 

Contabilidade de Custos Professor Daniyel Ferreira 01 

Administração Financeira II Professor Marcos Maia 01 

 
4. Processo Seletivo: 
1ª etapa (eliminatória): avaliação do currículo e do histórico. 
2ª etapa (eliminatória): prova de conhecimentos específicos.  
3ª etapa (classificados na 2ª): entrevista e prova didática. 
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5. Prazos: 
 
Período de inscrição: de 11/02/16 à 19/02/2016. 
Documentação exigida: currículo resumido e preencher a ficha de inscrição. 
Local da inscrição: Coordenação do Curso 
 
Data da seleção da 2ª etapa:22/02/2016 (para os aprovados na análise curricular) 
Horário da prova de conhecimentos: 16:00 as 18:00 
Divulgação do Resultado:24/02/2016 
Local: Coordenação do Curso 
 
Data da seleção da 3ª etapa:27/02/2016 
Horário da prova didática: 08h 
Local: Salas da unidade II 
Período de Atendimento: 05/03/2016 a 25/06/2016 
 

Natal, 05 de Fevereiro de 2016. 
 

 
 
 

Alice Dantas de Medeiros 
Coordenação do Curso  


