
Programa de Monitoria Voluntária Edital 

nº 01/2018 

Monitoria voluntária – Curso de Psicologia 
 

 

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 em Psicologia, cria vagas para o seu o programa de monitoria em 2017.2, bem  como define 

os critérios de seleção de discentes. 

 

1. Objetivo da Monitoria Voluntária: 

 

Desenvolver as seguintes atividades de Ensino e extensão: acompanhar as atividades do docente da organização 

na execução de atividades acadêmicas e de extensão no período 2018.1 (dar  suporte  ao professor em sala de 

aula realizando correção e aplicação de exercício, suporte nas atividades laboratoriais, divulgação por e-mail dos 

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). 

 
OBS: O Monitor da disciplina será certificado e poderá se valer disto para computar 30 horas de 

atividades complementares. 
 

 

2. Requisitos mínimos para participação: 

 



Já ter cursado a disciplina objeto da Monitoria; 

Ter sido aprovado na disciplina alvo da seleção com média igual ou superior a 7,0 (sete); 

Ter disponibilidade mínima para o exercício da monitoria voluntária, contemplando 04 horas semanais. 

 

3. Número de vagas: 

 

Disciplina Professor Nº de vagas Requisitos 

História da Psicologia Andreína da Silva Moura 01 (Matutino) 
01 (Noturno) 

Matutino: 5ª no 1º horário e 6ª 
no 2º horário 
Noturno: 2ª e 3ª feira, no 2º 
horário 

Psicologia: Ciência e 
Profissão 
 

Ana Regina de L. 
Moreira 

01 (Matutino) 
01 (Noturno) 

Matutino: 3ª e 5ª no 2º horário  
Noturno: 3ª feira no 1º hor.e 
5ª feira no 2º horário 

Psicoterapia Breve 
 

Andressa Caroline de 
Lara Menezes Medeiros 

01 (Matutino) Ter disponibilidade nas 3ªs 
nos segundos e terceiros 
horários; 

Psicopatologia II Rodrigo Maia 01 (Matutino) 
01 (Noturno) 

Matutino: 2ª e 5ª no 1º horário 
Noturno: 6ª feira, nos 1º e 2º 
horários 

  TTP III  Karin Bulik 01 (Matutino) 
 

Estar disponível as quartas-
feiras de manhã no primeiro e 
segundo horários. 



Psicologia da Vida Adulta 
e da Velhice 

Antonia Nathália Duarte 01 (Matutino) Ter disponibilidade nas 3ª no 
1º horário e 6ª nos 2º horário. 

PIPSI IV Antonia Nathália Duarte 01 (Matutino) Ter disponibilidade na 6ª no 
1º horário. 

PIPSI V Jaidê Barros 01 (Sábado) Ter disponibilidade nas 
manhãs do sábado, 
quinzenalmente. 

PPB III: Motivação e 
Emoção 
 

Antonia Nathália Duarte 01 (Noturno) Ter disponibilidade nas 2ªs 
no primeiro horário. 

Cultura e Sociedade Gustavo Petrovick 01 (Matutino) 
01 (Noturno) 

Matutino: 3ª feira no 2º hor. 
e 4ª feira no 1º horário 
Noturno: 4ª feira no 2º hor. e 
5ª feira no 1º horário 

Métodos de 
Psicodiagnóstico 

Clarissa Nesi Venzon 01 (Matutino); Ter disponibilidade nas 3ªs e 
4ªs no primeiro horário. 

Testes Psicológicos I Clarissa Nesi Venzon 01 (Matutino) 
01 (Noturno) 

Matutino: ter 

disponibilidade nas 3ªs e 
4ªs no 2º horário; 

Noturno: ter 

disponibilidade 3ªs e  
 e 4ªs no primeiro horário. 



Psicologia Social I Jaidê Barros  01 (Noturno) Ter disponibilidade nas 3ªs no 

segundo e terceiro horários.  

Psicologia da Vida Adulta 
e Velhice 

Júlia Carmo 01 (Matutino) Ter disponibilidade nas 2ªs 

nos primeiros e 3ªs nos 

segundos horários. 

Psicologia do 
Desenvolvimento e da 
Criança 

Júlia Carmo 01 (Noturno) Ter disponibilidade nas 2ªs e 
4ªs no 2º horário. 

PIPSI III Júlia Carmo 01 (Noturno) Ter disponibilidade nas 
manhãs do sábado, 
quinzenalmente. 

Elemento de 
Psicossomática 

Karin Bulik 01 (Matutino) Ter disponibilidade nas 5ªs 
nos primeiros e segundos 
horários. 

Psicologia 
Organizacional e do 
Trabalho I 

Maíra Trajano 01 (Matutino) 
01 (Noturno) 

Matutino: ter disponibilidade 
nas 5ªs nos segundos e 

terceiros horários; 
Noturno: ter disponibilidade 

nas 5ªs nos primeiros e 

segundos horários; 
 



Psicologia e Educação Raphael Moura 01 (Noturno) Ter disponibilidade nas 2ªs 
no segundo horário e 4ªs no 
primeiro horário. 

PPB II: Processos de 
Aprendizagem 

Raphael Moura 01 (Noturno) Ter disponibilidade no 1º e 2º 
horários da 5ª feira.  

Psicologia e Educação I Waleska Santos 01 (Noturno) Ter disponibilidade nas 2ªs e 
4ªs no segundo horário. 

Introdução à Filosofia Gustavo Mousinho 01 (Matutino) 
01 (Noturno) 

Matutino: ter disponibilidade 

4ª f. no 2º hor. e na 6ª feira 
no 1º hor. 

Noturno: ter disponibilidade 

2ª  e 6ª feira no 1º hor. 
 

 

4. Processo Seletivo:  
1ª etapa (eliminatória): avaliação do currículo e do histórico.  

2ª etapa (classificados na 1ª): Entrevista com os professores responsáveis por cada disciplina.  

5. Prazos:  
Período de inscrição: 06 a 09 de fevereiro de 2018 (até às 21h00min).  

Documentação exigida: currículo resumido, histórico comparativo impresso do Universus Net, preencher a ficha de 

inscrição.  

Local da inscrição: Coordenação do curso de Psicologia  

Datas da entrevista e horários: 15 e 16 de fevereiro. O horário das entrevistas será divulgado após o período de 

inscrição.  
Local: Coordenação do curso de Psicologia  



Divulgação do resultado final e início das atividades (nas turmas veteranas): 19/02/2017  

Documentos a serem preenchidos: os selecionados devem comparecer à coordenação, no período de 20 a  

23 de fevereiro para preencher e assinar os documentos da Monitoria.  

 

Observação: o exercício da monitoria no 1º período (matutino e noturno) ficará condicionado a formação de turmas.  

 

Natal, 06 de fevereiro de 2018.  

 

Andressa Medeiros 

Coordenação do Curso de Psicologia 


