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PROGRAMA DE MONITORIA 2016.2 

 EDITAL nº. 14/16 

  

Dispõe sobre o procedimento de seleção de estudantes para o 
preenchimento de vagas ao Programa de Monitoria, ano 
2016.2, da Faculdade Cearense e dá outras providências. 

       

O DIRETOR DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CEARÁ – FACULDADE 

CEARENSE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, decide baixar e fazer saber o 

seguinte edital: 

  

Art. 1º. Ficam abertas, no âmbito do Programa de Monitoria da Faculdade Cearense, as 

inscrições para a respectiva seleção do semestre de 2016.2. 

  

Art. 2º. A função de monitor será exercida por estudante que tenha sido aprovado na 

disciplina, objeto da monitoria, dando-se preferência ao aluno que nunca tenha exercido a 

referida atividade. 

 

Art. 3º. São requisitos para a inscrição do candidato: 

- Ser estudante regularmente matriculado no Curso de Graduação;   

- Ter cursado a disciplina que irá monitorar, comprovando mediante histórico;   

-Ter disponibilidade de tempo compatível com as disciplinas que cursa regularmente, de 

modo que sua atividade acadêmica não conflite com a monitoria. 

  

Art. 4º. Para a atividade de monitoria dos cursos de graduação, serão oferecidas vagas nas 

seguintes disciplinas: 

  

 Administração - Gestão Estratégica Empresarial 

CONTEÚDO:: Os novos cenários e a base da competitividade, modelos de gestão estratégica, a empresa do 
futuro, o gerenciamento da mudança. Definição de critérios competitivos, formulação da estratégia de 
manufatura. A importância da visão, missão e valores. Fatores críticos de sucesso. Os modelos para 
planejamento estratégico: Modelo SWOT, modelo Porter e outros. Desenvolvimento de planos de ação: objetivos-
chave e estratégias competitivas. Gestão Estratégica da Qualidade: os modelos de excelência, o modelo do 
Premio Nacional da Qualidade, Benchmarking, Balanced Scorecard, Gestão pelas diretrizes, Gerenciamento da 
Rotina. 

 

 Ciências Contábeis – Contabilidade Societária 

CONTEÚDO: Avaliação dos instrumentos para a correta avaliação dos Investimentos pelo Método de Custo e 
pelo Método da Equivalência Patrimonial, Ativo Imobilizado, Ativo Intangível. 
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 Jornalismo - Laboratório de Jornalismo Impresso 

CONTEÚDO: Revisão  de  conceitos  jornalísticos:  lead,  notícia  e  reportagem. Aplicação dos gêneros 
jornalísticos em textos para publicações impressas, com ênfase no Jornal Laboratório. Citações no jornalismo. 
Diagramação, composição e impressão gráficas de publicações diversas (boletins, jornais stander e tablóides 
etc). Edição de textos: a função do editor nas publicações impressas. Termos e expressões típicas da edição. 
Planejamento editorial e planejamento gráfico. Análise de projetos gráficos das publicações locais e nacionais. 
Confecção de um produto impresso. 

 

 Publicidade - Introdução às Técnicas Fotográficas 

CONTEÚDO: Definição de fotografia. Princípio da câmara escura. A luz e suas características. A câmera 
fotográfica. Tipos de câmera. Adequações de cada tipo de câmera. Controle de exposição. O uso do fotômetro. 
Abertura/Velocidade. Tipos de objetiva (lente). Foco/Profundidade de campo. Tipos de arquivos digitais. 
Sensibilidade (ASA/ISO). Laboratório fotográfico digital. Fotografia digital. Características da imagem digital 

 

 Direito - Introdução ao Estudo do Direito 

CONTEÚDO: Noções preliminares ao estudo de Direito. Conceito e finalidade do Direito. Direito como fenômeno 
social. Direito e moral. Grandes correntes do pensamento jurídico. Direito objetivo, subjetivo e natural. Norma e 
dever jurídico. Norma jurídica e sua classificação. Processo legislativo. Hermenêutica jurídica. Direito público e 
Direito privado. 

 

 Pedagogia  Laboratório de Educação a Distância. 

CONTEÚDO: Fundamentos e paradigmas da Educação a Distância (EAD). A sociedade da Informação e a 
diversidade cultural. Potencialidades de EAD. Tecnologia, informação e conhecimento. Docência e discência: 
aprender a aprender. Desafios da EAD. 

 

 Serviço Social -  Ética profissional em Serviço Social. 

CONTEÚDO: Os fundamentos ontológico-sociais da dimensão ético-moral da vida social e seu rebatimento na 
ética profissional. A relação entre ética e moral. Cotidiano, alienação, liberdade e reflexão ética. A construção do 
ethos profissional, o significado dos seus valores e da dimensão normativa através dos códigos de ética 
profissional. 

 

Parágrafo primeiro: Nos cursos que funcionam em dois turnos, os monitores exercerão suas 

atividades no turno em que não estão regularmente matriculados. 

  

Parágrafo segundo: Nos cursos que funcionam somente em um turno único, os monitores 

exercerão suas atividades no horário de funcionamento do curso, em horário de 

conveniência do docente orientador, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas regulares. 

  

Parágrafo terceiro: O conteúdo das avaliações das disciplinas ofertadas serão de acordo 

com as respectivas ementas, constantes no Projeto Pedagógico do curso, disponíveis nas 

respectivas coordenações. 

  

Art. 5º. A seleção far-se-á levando em consideração, além dos critérios já definidos, os 

seguintes requisitos: 

I- Desempenho do estudante na disciplina; 
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II- Desempenho do estudante nas disciplinas consideradas correlatas; 

III- Desempenho do estudante nas demais disciplinas do curso; 

IV- Resultado de entrevista oral e prova escrita; 

V Não ter reprovação no histórico escolar. 

  

Parágrafo único. Em caso de igualdade do índice de coeficiente de notas, prevalecerão os 

seguintes critérios de desempate: 

I- Candidato com maior disponibilidade de tempo; 

II- Candidato com maior idade; 

III- Candidato que obtiver melhor avaliação na entrevista. 

 

Art. 6º. O calendário de seleção fica assim estabelecido: 

I– Período de Inscrições: de 5 a 13 de setembro de 2016, no Atendimento ao Estudante;   

II– Prova escrita subjetiva: 15 de setembro de 2016, no horário das 18h às 20h, na sala A13 

no Campus Sede; 

III– Avaliação dos índices de coeficiente de notas e de desempenho: dia 19 de setembro de 

2016, realizada pela coordenação do curso; 

IV– Entrevista: dia 21 de setembro de 2016, na coordenação de cada curso - com os 

professores das disciplinas, horário de acordo com disponibilidade dos docentes;   

V– Publicação do resultado: dia 27 de setembro de 2016; 

VI – Início das atividades: dia 03 de outubro de 2016. 

  

Art. 7º. Os estudantes aprovados assinarão o termo de compromisso até o dia 30 de 

setembro de 2016, na coordenação do curso. 

 

Parágrafo único. Considerar-se-á desistente o candidato que não comparecer na data acima 

determinada, sendo imediatamente substituído pelo candidato subsequente na ordem de 

classificação; 

  

Art. 8º. O monitor devidamente empossado terá direito a um desconto de 10% em suas 

mensalidades nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. 

Parágrafo único. Para ter direito ao desconto referido, o estudante deverá estar adimplente o 

mês, até a data do vencimento da mensalidade; 
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Art. 9º. O exercício da monitoria que trata este Edital terá seu término previsto para o último 

dia do semestre letivo de 2016.2. 

  

Art. 10. Os casos omissos ou aqui não previstos serão resolvidos pela Gestão Acadêmica e 

coordenação de cada curso de graduação. 

  

 

Fortaleza, 1 de setembro de 2016. 

  

 

José Luiz Torres Mota  

Diretor 


