
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA

 O UniFacex, mantido pelo Centro Integrado de For

sede em Natal/RN, nos termos de seu Regimento Interno, torna público o Edital de 

para Monitoria Voluntária no Curso de Graduação em Direito, referente às vagas abertas pelos 

professores do Curso para o semestre corrente (

discentes. 

01. Objetivo da Monitoria Voluntária:

docente em sala de aula; auxiliar o docente no 

alunos matriculados na disciplina

atualização de material para o estudo 

docente da organização à execução d

novo, elaborar e/ou corrigir avaliações

02. Benefícios ao discente participante

Manual do Aluno): isenção de taxa para obtenção de declaração; isenção de taxa para 

requerer segunda chamada de avaliação; isenção de taxa de inscrição no ENEX; isenção de taxa 

para requerer Histórico Escolar junto à Secretaria Geral. 

monitor não é isento de taxa de eventos científicos e culturais promovidos por cursos de 

graduação, nem das demais ações de extensão (cursos, palestras, mini

que sejam cobrados valores monetários ou simbólicos

certificado com uma carga horária de 30 (trinta) horas.

04. Requisitos mínimos para a participação no PMV:

do Curso; apresentar índice de desempenho acadêmico superior a 7,0 (s

geral; ter concluído com aproveitamento acima de 7,0 (sete) pontos

Monitoria; ter disponibilidade para o exercício das atividades de Monitoria no turno escolhido 

(que deve ser inverso ao da matrícula regular)

monitor de 01 (uma) disciplina.

05. Local e período de inscrição:

do Curso de Direito, de 03/02

(modelo em anexo) e a apresentação do Histórico

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA Nº 001/2014

O UniFacex, mantido pelo Centro Integrado de Formação de Executivos 

sede em Natal/RN, nos termos de seu Regimento Interno, torna público o Edital de 

para Monitoria Voluntária no Curso de Graduação em Direito, referente às vagas abertas pelos 

essores do Curso para o semestre corrente (2014.1), definindo os critérios de seleção de 

1. Objetivo da Monitoria Voluntária: desenvolver atividades de ensino; 

auxiliar o docente no esclarecimento de dúvidas 

a disciplina objeto da Monitoria; auxiliar o professor na 

para o estudo da disciplina; enfim, acompanhar as atividades do 

docente da organização à execução das atividades acadêmicas (exceto ministrar conteúdo 

novo, elaborar e/ou corrigir avaliações). 

participante do Programa de Monitoria Voluntária 

isenção de taxa para obtenção de declaração; isenção de taxa para 

requerer segunda chamada de avaliação; isenção de taxa de inscrição no ENEX; isenção de taxa 

para requerer Histórico Escolar junto à Secretaria Geral. Observamos, entretanto, que o 

monitor não é isento de taxa de eventos científicos e culturais promovidos por cursos de 

graduação, nem das demais ações de extensão (cursos, palestras, mini-cursos, entre outros) 

que sejam cobrados valores monetários ou simbólicos. Ao final do Programa, o discente será 

certificado com uma carga horária de 30 (trinta) horas. 

. Requisitos mínimos para a participação no PMV: estar cursando, pelo menos, o 2º período 

do Curso; apresentar índice de desempenho acadêmico superior a 7,0 (sete) pontos na média 

aproveitamento acima de 7,0 (sete) pontos a disciplina pretendida na 

Monitoria; ter disponibilidade para o exercício das atividades de Monitoria no turno escolhido 

(que deve ser inverso ao da matrícula regular). Registramos que cada discente só pode ser 

monitor de 01 (uma) disciplina. 

Local e período de inscrição: as inscrições devem ser feitas na Secretaria da 

2/2014 a 07/02/2014, com o preenchimento da Ficha de Inscr

(modelo em anexo) e a apresentação do Histórico (impresso via sistema NetStudent

Nº 001/2014 

mação de Executivos – CIFE, com 

sede em Natal/RN, nos termos de seu Regimento Interno, torna público o Edital de Seleção 

para Monitoria Voluntária no Curso de Graduação em Direito, referente às vagas abertas pelos 

), definindo os critérios de seleção de 

tividades de ensino; dar suporte ao 

dúvidas de conteúdo dos 

auxiliar o professor na catalogação e 

acompanhar as atividades do 

exceto ministrar conteúdo 

ograma de Monitoria Voluntária (informados no 

isenção de taxa para obtenção de declaração; isenção de taxa para 

requerer segunda chamada de avaliação; isenção de taxa de inscrição no ENEX; isenção de taxa 

amos, entretanto, que o 

monitor não é isento de taxa de eventos científicos e culturais promovidos por cursos de 

cursos, entre outros) 

Ao final do Programa, o discente será 

estar cursando, pelo menos, o 2º período 

ete) pontos na média 

a disciplina pretendida na 

Monitoria; ter disponibilidade para o exercício das atividades de Monitoria no turno escolhido 

. Registramos que cada discente só pode ser 

Secretaria da Coordenação 

, com o preenchimento da Ficha de Inscrição 

NetStudent). 



06. Processo seletivo: composto de 02 (duas) etapas. A primeira será uma avaliação do 

Histórico; e, a segunda, uma prova escrita discursiva de conhecimentos atinentes à disciplina 

pretendida, que ocorrerá no dia 11/02/2014, às 20:30h, na Sala 3304, para as monitorias 

ofertadas no turno noturno, e no dia 11/02/2014, às 09:50h, na Sala 2204, para as monitorias 

ofertadas no turno matutino. 

06. Disponibilidade de disciplinas e vagas: 

DISCIPLINA PROFESSOR(A) VAGA(S) 

Direito Constitucional II (M) Marconi Macedo 01 

Direito Constitucional II (N) Marconi Macedo 02 

Direito Civil II (Obrigações) (M) Marianna Perantoni 01 

Direito Civil IV (Responsabilidade Civil) (M) Kelli França 01 

Direito Penal II (M) Edan Bezerra 01 

Direito Penal II (N) Edan Bezerra 01 

Direito Penal II (N) Enoque Júnior 01 

Direito Penal III (N) Enoque Júnior 01 

Direito Processual Penal I (M) Edan Bezerra 01 

Direito Processual Penal I (N) Enoque Júnior 01 

Hermenêutica Jurídica (M) Gustavo Mousinho 01 

Hermenêutica Jurídica (N) Gustavo Mousinho 02 

Prática Jurídica I (M) Celeste Rubinho 01 

Prática Jurídica I (N) Celeste Rubinho 01 

 

Natal/RN, 03 de fevereiro de 2014. 

Coordenação do Curso de Direito do UniFacex 

 

  



CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA

Nome: 

 

E-mail: 

Matrícula: 

Disciplina pretendida: 

Turno: 

 Declaro que disponho de tempo para o exercício das atividades referentes à 

Monitoria Voluntária da disciplina pretendida indicada

 Declaro que encaminho em anexo o meu Histórico

itens “2” e “3” do Edital de Seleção para Monitoria V

 Declaro que estou ciente

de Seleção para Monitoria Voluntária 

Data da inscrição: 

Assinatura: 

Observações: 

 

 

 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Telefone: 

Turno/Período

disponho de tempo para o exercício das atividades referentes à 

da disciplina pretendida indicada. 

Declaro que encaminho em anexo o meu Histórico, em observâncias às exigências do

Edital de Seleção para Monitoria Voluntária do semestre corrente.

que estou ciente de todas as condições de participação constantes no Edital 

de Seleção para Monitoria Voluntária nº 001/2014. 

Turno/Período: 

disponho de tempo para o exercício das atividades referentes à 

, em observâncias às exigências dos 

do semestre corrente. 

de todas as condições de participação constantes no Edital 


