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EDITAL N.º 03/2017 – Monitoria Voluntária

O Centro Universitário FACEX - 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 em Serviço Social, cria

vagas para o seu Programa de Monitoria referente ao semestre letivo 2017.2,

bem como define os critérios de seleção dos discentes.

1. Objetivo da Monitoria Voluntária:
Desenvolver as seguintes atividades de ensino e extensão: Acompanhar

as atividades do docente na organização e execução de atividades

acadêmicas e de extensão no período letivo 2017.2 (dar suporte ao

professor em sala de aula, realizando correção e aplicação de exercícios,

divulgação por e-mail de resultados, visitas técnicas, lista de exercícios,

gabaritos e relatórios das atividades de monitoria, entre outras

atividades acadêmicas a serem orientadas pelo professor responsável

pela disciplina).

Observação: O Monitor será certificado e poderá se valer disto para
computar 30 horas de atividades complementares.

2. Requisitos mínimos para participação:

 Ter cursado a disciplina para a qual pleiteia a vaga e obtido

aprovação com média igual ou superior a 7.0;

 Ter disponibilidade de 04 horas semanais para a monitoria.

 Estar regularmente matriculado nas disciplinas do curso de

Serviço Social.
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3. Número de Vagas:

DISCIPLINA DOCENTE VAGAS POR
DISCIPLINA

Capitalismo e Questão Social Iza Leal 01

Formação social, econômica e política
do Brasil e do NE Renata Rocha 01

Fundamentos Históricos, Teóricos e
Metodológicos do Serviço Social III.

Deriscléia Ramos

01

Política de Seguridade Social - Saúde Iza Leal 01

Política de Seguridade Social -
Previdência

Heberto Costa 01

4. Processo Seletivo:
1ª Etapa (Eliminatória): avaliação do histórico do discente.

2ª Etapa (para os candidatos classificados na 1ª etapa): Prova de

conhecimentos sobre a disciplina.

3ª Etapa (para os candidatos classificados na 2ª etapa): Entrevista com

o professor da disciplina.

5. Prazos:
Período de inscrição: 15 a 23 de agosto de 2017.
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Documentação exigida: Ficha de inscrição devidamente preenchida e

histórico escolar atualizado.

Local de Inscrição: Coordenação do curso de Serviço Social.

Horários de Inscrição: 16 às 21h00.

Data da Prova de Conhecimentos: 28/08/17

Horário da Prova de Conhecimentos: 16 às 17h00

Local: Coordenação do curso de Serviço Social.

Data da Entrevista: 29/08/17

Horário da Entrevista: 16 às 17h30, conforme agendado pelo professor da

disciplina.

Local: Coordenação do curso de Serviço Social.

Data da divulgação do resultado: 31/08/17

Local: Coordenação do curso de Serviço Social.

Natal/RN, 14 de agosto de 2017.

Renata Rocha Leal de Miranda Pereira Pinheiro
Coordenadora do Curso de Serviço Social


