
Rua Orlando Silva, 2896, Capim Macio, Natal/RN, CEP 59080

Call Center: (84) 3235

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA Nº 002/2014

 

 O UniFacex, mantido pelo Centro Integrado de Formação de Executivos 

sede em Natal/RN, nos termos de seu Regimento Inte

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 esclarecimento de dúvidas de conteúdo dos 

alunos matriculados na disciplina objeto da Monitoria; auxiliar o professor na catalogação e 

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

docente da organização à execução das atividades acadêmicas (

novo, elaborar e/ou corrigir avaliações

02. Benefícios ao discente participante do Pro

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 ju

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

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

cobrados valores monetários ou simbólicos

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

03. Requisitos mínimos para a participação no PMV:

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

na média geral; ter concluído com aproveitamento acima de 7,0 (sete) pontos a disciplina 

pretendida na Monitoria; ter disp

turno escolhido (que deve ser inverso ao da

só pode ser monitor de 01 (uma) disciplina.

04. Local e período de inscrição:

do Curso de Direito, de 04/08

(modelo em anexo) e a apresentação do Histórico (impresso via sistema 
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA Nº 002/2014

 

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 Seleção 

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

professores do Curso para o semestre corrente (2014.2), definindo os critérios de seleção de 

toria Voluntária: desenvolver atividades de ensino; dar suporte ao 

docente em sala de aula; auxiliar o docente no esclarecimento de dúvidas de conteúdo dos 

alunos matriculados na disciplina objeto da Monitoria; auxiliar o professor na catalogação e 

ação de material 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). 

02. Benefícios ao discente participante do Programa 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 

para requerer Histórico Escolar junto à Secretaria Geral. Observa-se, 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 

ores monetários ou simbólicos. Devidamente concluído o Programa, o discente 

será certificado com uma carga horária de 30 (trinta) horas de atividades complementares

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

; apresentar índice de desempenho acadêmico superior a 7,0 (sete) pontos 

na média geral; ter concluído com 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). Registra-se que cada discente 

só pode ser monitor de 01 (uma) disciplina. 

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

8/2014 a 14/08/2014, com o preenchimento da Ficha de Inscrição 

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

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA Nº 002/2014 

O UniFacex, mantido pelo Centro Integrado de Formação de Executivos – CIFE, com 

rno, 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 

desenvolver atividades de ensino; dar suporte ao 

docente em sala de aula; auxiliar o docente no esclarecimento de dúvidas de conteúdo dos 

alunos matriculados na disciplina objeto da Monitoria; auxiliar o professor na catalogação e 

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

exceto ministrar conteúdo 

grama 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 

, entretanto, que o monitor 

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

cursos, entre outros) que sejam 

o Programa, o discente 

de atividades complementares. 

estar cursando, pelo menos, o 2º período 

; apresentar índice de desempenho acadêmico superior a 7,0 (sete) pontos 

na média geral; ter concluído com aproveitamento acima de 7,0 (sete) pontos a disciplina 

onibilidade para o exercício das atividades de Monitoria no 

que cada discente 

feitas na Secretaria da Coordenação 

, com o preenchimento da Ficha de Inscrição 

NetStudent). 
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05. 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 18/08/2014, às 08:00h, para as monitorias ofertadas no 

turno matutino, e às 18:40h, para as disciplinas ofertadas no turno noturno, ambas no 

Auditório do Núcleo de Prática Jurídica do UniFacex. 

07. Disponibilidade de disciplinas e vagas: 

DISCIPLINA PROFESSOR(A) VAGA(S) 

Filosofia Geral (M) Gustavo Mousinho 01 

Filosofia do Direito (N) Gustavo Mousinho 01 

Direito Constitucional I (M) Marconi Macedo 01 

Direito Civil VII (M) Marconi Macedo 01 

Direito Administrativo I (N) Isaumy Carvalho 01 

Direito Penal I (M) Edan Filho 01 

Direito Penal III (N) Edan Filho 01 

Direito Processual Penal I (N) Enoque Junior 01 

Direito Processual Penal II (N) Enoque Junior 01 

Responsabilidade Civil (N) Kelli França 01 

Direito Empresarial III (N) Kelli França 01 

Prática Jurídica II (M) Celeste Rubinho 01 

Prática Jurídica II (N) Celeste Rubinho 01 

Direito Constitucional I (M) Marianna Perantoni 01 

Trabalho de Conclusão de Curso I (M) Marianna Perantoni 01 

Trabalho de Conclusão de Curso I (N) Marianna Perantoni 01 

Direito Processual Civil I (M) Paulo Aragão 01 

Direito Processual Civil I (N) Paulo Aragão 01 

Direito Administrativo I (M) Ricardo Duarte Junior 01 

Direito Administrativo II (N) Ricardo Duarte Junior 01 

 
Natal/RN, 04 de agosto de 2014. 

 

Prof. Me. Oswalter de Andrade Sena Segundo 

Coordenador do Curso de Direito do UniFacex 

 

Prof. Me. André Luiz de Lima 

Coordenador-Adjunto do Curso de Direito do UniFacex 

 

Prof. Me. Marconi Neves Macedo 

Coordenador da Monitoria do Curso de Direito do UniFacex 


