
EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS - 2º EDIÇÃO - 2022

O Setor de Monitorias torna público e divulga a 2º edição do edital para seleção de MONITORES
VOLUNTÁRIOS do Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé Professor Aloísio Teixeira para o ano de
2022. O processo seletivo para monitores no ano de 2022 será realizado em conformidade com o
disposto nas Resoluções CEG 04/2004 e CEG 03/2005, e pelo atendimento ao disposto no Edital
Programa de Monitoria Nº 1000/2021 da Pró-Reitoria de Graduação. Poderão submeter-se a esse
processo candidatos a monitores voluntários. Os monitores voluntários não recebem
remuneração pela atividade de monitoria. Os monitores voluntários precisam satisfazer as
condições expressas no item 1 deste Edital. Os monitores voluntários terão a atividade de
monitoria registrada no histórico escolar mediante o cumprimento satisfatório de sua função e a
entrega de relatório semestral.

1. Dos Pré-requisitos para a inscrição

1.1 De acordo com o artigo 7º da resolução CEG 04/2004, só poderão candidatar-se à monitoria de uma
disciplina ou requisito curricular complementar os alunos de graduação da Universidade que
comprovarem terem sido nela aprovados com grau igual ou superior a 7,0 (sete), devendo seu CRA ser
igual ou superior a 6,0 (seis) e não haver sofrido sanção disciplinar.

1.1.1 Em casos especiais, quando o aluno não satisfizer estas condições, admite-se justificativa em
parecer circunstanciado do professor responsável pela disciplina ou Requisito Curricular Complementar
(RCC), devidamente aprovado pelo Colegiado do curso.

1.1.2 O aluno poderá inscrever-se livremente em disciplinas que não sejam ofertadas pelo curso ao qual
está vinculado, desde que já tenha cursado a disciplina para a qual deseja concorrer e sejam obedecidas
as exigências do item 1.1.

1.1.3 O aluno que ainda estiver cursando a disciplina para a qual está se candidatando à monitoria, e por
isso ainda não tiver seu grau lançado no SIGA, poderá fazer a prova. No entanto, caso seja aprovado e
classificado, no ato de entrega da documentação necessária para a inclusão no Programa de Monitoria, o
aluno deverá comprovar a aprovação na disciplina com grau igual ou superior a 7,0 (sete).

2. Da Inscrição e Seleção dos candidatos

2.1 Os períodos de inscrição, seleção, recursos, resultados, entrega de documentos, bem como
demais datas importantes, constam no cronograma que se encontra ao final deste Edital, no item
8.

2.2 Em conformidade com o edital da Pró-Reitoria de Graduação e a resolução CEG 04/2004, os
candidatos à monitoria serão selecionados por meio de prova de conhecimento e aptidão.

2.2.1 As provas de conhecimento e aptidão serão realizadas segundo as normas e diretrizes fixadas pelo
Colegiado do curso, face aos aspectos peculiares de cada disciplina ou requisito curricular complementar,
e versarão sobre a matéria específica da mesma.

1



2.3 O candidato poderá efetuar sua inscrição entre os dias 13 de maio de 2022 a 19 de maio de 2022
através dos links referentes às disciplinas escolhidas. Na ocasião, serão solicitados seus dados pessoais
e dados da(s) disciplina(s) para a(s) qual(is) concorrerá.

2.3.1 Em nenhuma hipótese serão admitidos candidatos cuja inscrição no processo seletivo não tenha
sido efetuada previamente.

2.4 O formulário de inscrição deverá ser corretamente e completamente preenchido. Os candidatos
deverão ter atenção no preenchimento quanto à solicitação de participação no processo seletivo.

Parágrafo único: O candidato poderá participar da seleção de mais de uma disciplina para a
MONITORIA VOLUNTÁRIA.

2.5 As provas de conhecimento serão realizadas no período de 23 a 25/05 de 2022. O candidato deverá
consultar as coordenações de curso (caso as informações não estejam disponibilizadas no edital) para
verificar a data, a hora e o local onde ocorrerá a prova da disciplina para a qual ele se inscreveu.

2.5.1 A pesquisa pelo dia, horário e local da prova é de inteira responsabilidade do candidato e o não
comparecimento no horário estipulado acarretará na sua desclassificação.

Parágrafo único: A seleção deverá ser feita de forma presencial, de acordo com a RESOLUÇÃO CEG
Nº 27, DE 30 DE MARÇO DE 2022.

3. Da Avaliação e Resultado

3.1 As provas serão avaliadas pelo professor, responsável pela disciplina, que atribuirá a cada candidato
pontuação de 0 a 10. A chave de respostas poderá ser solicitada ao professor para consultas após a
divulgação dos resultados. Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver
nota igual ou superior a 7,0.

3.1.1 Em casos de empate, os critérios de classificação favorecerão o candidato em cujo histórico escolar
conste (nesta ordem): 1) maior nota na disciplina para a qual concorre; 2) maior CR acumulado; 3) maior
CR no período em que a disciplina para a qual concorre foi cursada.

3.2 O resultado preliminar será divulgado no dia 30 de maio de 2022, pelo site do Centro Multidisciplinar
UFRJ-Macaé Professor Aloísio Teixeira.

4. Pedido de recurso, critérios e resultado final

4.1 Os pedidos de recursos deverão ser elaborados pelo solicitante e enviados ao Setor de Monitoria,
pelo e-mail monitoria@macae.ufrj.br, no dia 31 de maio de 2022, das 09h às 16h, de onde serão
encaminhados aos coordenadores e aos docentes responsáveis pelas Disciplinas de Monitoria. Após
análise e avaliação dos recursos, o resultado final da seleção de Monitores será divulgado no dia 02 de
junho de 2022, pelo site do Centro Multidisciplinar UFRJ – Macaé Professor Aloísio Teixeira
https://www.macae.ufrj.br/.

5. Do Exercício da Monitoria e Atribuições do Monitor

5.1 A vigência do Programa de Monitoria será de junho de 2022 até 31 de janeiro de 2023.
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5.2 O monitor terá como compromissos:

5.2.1 Executar o plano de atividades apresentado.

5.2.2 Cumprir a carga horária semanal estipulada, que não deverá ser inferior a 8 horas ou superior a 12
horas.

5.2.3 Encaminhar o relatório (modelo Relatório Monitoria, disponível em www.pr1.ufrj.br), contendo
parecer do professor-orientador, ao final de cada período letivo.

5.2.4 Comunicar imediatamente à Coordenação do Programa de Monitoria qualquer mudança nos dados
pessoais que venha a ocorrer ao longo do período letivo.

5.2.5 Para cadastro no Programa de monitoria, entregar no período de 03 a 06 de junho de 2022, o termo
de compromisso e declaração devidamente preenchidos e assinados pelo professor e aluno.
Nota: os trâmites serão feitos através do e-mail: monitoria@macae.ufrj.br

5.2.6 Em caso de desligamento do monitor por qualquer motivo, independentemente do número de
meses trabalhado, o monitor voluntário deverá elaborar relatório referente ao período de permanência no
Programa e entregar ao Setor de Monitoria, juntamente com o termo de desligamento.

5.2.8 A não entrega do relatório por parte do monitor significa inadimplência com a UFRJ e poderá
acarretar impedimento na participação do programa no próximo processo seletivo.

5.3 O professor responsável pela disciplina deverá orientar o monitor objetivando estimular o interesse
pela carreira docente e encaminhar, à Divisão de Integração Acadêmica da PR-1, através de sua
unidade, os seguintes documentos:

5.3.1 Parecer fundamentado do professor responsável pela disciplina ou requisito curricular
complementar, ao término de cada período letivo, no corpo do relatório de avaliação do monitor, entregue
nas datas previstas neste edital.

6. Atribuições da Unidade

6.1 É de responsabilidade da Unidade acompanhar a situação de cada aluno e de todo o programa,
referente à frequência, situação acadêmica e de matrícula.

6.2 O Professor Orientador deverá comunicar à Coordenação do Programa de Monitoria qualquer
alteração referente à monitoria (faltas consecutivas do monitor; afastamento do monitor; desistência do
monitor; troca de professor-orientador; necessidade de mudança na disciplina a qual o monitor está
vinculado).
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7. Quadro de vagas MONITORIA VOLUNTÁRIA (SEM BOLSA)
( Obs: Há um link de inscrição para cada disciplina)

ENFERMAGEM

DISCIPLINA CÓDIGO VAGAS PROFESSOR Data da prova Horário da
prova

Sala

Enfermagem nos
Cuidados Básicos à Saúde

da Mulher

MCE312 04 Isis Vanessa
Nazareth

25/05/2022 12:30 315 Bloco
C

Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ3zjAoLULmTSEZf3yDd9ZMGnIddP25yx6JdZTW64gx9evUA/vi
ewform?usp=sf_link

Cuidados de Enfermagem
I: adulto, idoso e família

MCE321 02 Adriana Bispo
Alvarez

24/05/2022 12:30 209 Bloco
B

Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScegJcFPNjZWH0rljAMpUSUrrb6Z9zVig5uAKKw6kECHHNdLA/v
iewform?usp=sf_link

NUTRIÇÃO

DISCIPLINA CÓDIGO VAGAS PROFESSOR Data da
prova

Horário da
prova

Sala

Prática em Ciência e
Tecnologia de

Alimentos

MCN
214

3 PRISCILA
VIEIRA

PONTES

23/05/22 14h 210-B

Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE6c3bf4F5UkYy3Sobamuk3GjMiL-qXRt5WfaTvSz6Nb0wHg/
viewform?usp=sf_link

Políticas e
Programas em Saúde

e Nutrição

MCN
321

1 Naiara
Sperandio

23/05/22
2

14h 210-B

Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCuKP7DyZBpEqiMaBAGSg5GEew_ZINdyewyzLJotVL5R8x7A/
viewform?usp=sf_link
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ENGENHARIA - NÚCLEO COMUM

DISCIPLINA CÓDIGO VAGA
S

PROFESSOR Data da
prova

Horário da
prova

Sala

Desenho
Computacional

MCG
230

2 Marcelo dos
Santos

Magalhães

24/5 15:30 LIGC

Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHXUaohdOTun3DuxGLw20BouBsOJtWNNL1m63immjfDOv
QTw/viewform?usp=sf_link

Física I MCG
112

2 Bernardo
Mattos
Tavares

25/5 15:30 Lab. Fis. Básica 1

Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMFiApr4pYuhFR2G1XPQepEXc38rnzsrFZ3JTz7z2YoFbHIQ/vi
ewform?usp=sf_link

Técnicas e Métodos
de Medição

MCG
237

03 João Carlos
Sant’Anna da

Silva

23/05 15:30 Lab de Metrologia, sala
210 bloco C, Campus

UFRJ-Macaé
Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflFUIh4rCNT64uA9f2e_br74Tjb0e-rQFlmS9-sosh800Ieg/view
form?usp=sf_link

ENGENHARIA DA PRODUÇÃO

DISCIPLINA CÓDIGO VAGAS PROFESSOR Data da
prova

Horário da prova Sala

Engenharia do
Trabalho

MCG312 2 Thiago Gomes
de Lima

23/05 16h00 301/302 -
Bloco B

Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx0Tfdz9vb35Bhd3GcbZD9K4Sqc18OPGHO6carJ-Hov02CVQ/
viewform?usp=sf_link

Psicologia do
Trabalho

MCG495 2 Thiago Gomes
de Lima

23/05 16h00 301/302 -
Bloco B

Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ZQCUh25QRJ9tVNpiqXjjbk2ZHvY31ENOz6vYpjMEp6hdmg
/viewform?usp=sf_link

Simulação MCG496 2 Camila Rolim
Laricchia

23/05 16h00 301/302 -
Bloco B

Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoshb24gqXWLXjrJr6K_V5qn4VcLC0STYxwnrTx9W-uUwvyw/
viewform?usp=sf_link
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Contabilidade
Gerencial e

Custos

MCG481 2 Juliana
Damaris

23/05 16h00 301/302 -
Bloco B

Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelGyjD4HfaUXZd2X5vlwYEEK0loiI5ma3ql2uFpOw8wxkXZw/
viewform?usp=sf_link

Estudo de
Tempos e

Movimentos

MCG 313 2 Allan Cormack 25/05 14:00 214 B
Bloco B

Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoVQgnT7yFIby1qnnyMqJOlmzk2BIwOZNlhgYE953UMMayO
w/viewform?usp=sf_link

Engenharia
Econômica

MCG483 2 Juliana
Damaris

23/05 16:00 301/302
Bloco B

Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeI7dtbuC3pz_Nan2EQmO79DSLh4R-ukTthSQiTyNWooF66w
/viewform?usp=sf_link

8. Cronograma

Lançamento do Edital 13/05/2022

Inscrição dos candidatos (através do link de cada disciplina
constante no edital)

13/05/2022 a 19/05/2022

Exames de Seleção (orientações de data, horário e sala no
edital)

23/05/2022 a 25/05/2022

Entrega das Atas pelos professores ao Setor de Monitoria 26 a 27/05/2022

Resultado Preliminar 30/05/2022

Pedido de Recurso (por meio do e-mail:
monitoria@macae.ufrj.br)

31/05/2022 das 09:00 h às 16:00 h

Resultado Final 02/06/2022

Envio do termo de compromisso e declaração, preenchido e
assinado pelo aluno e professor por e-mail ao Setor de
Monitoria.
(Formulário do termo de compromisso encontra-se no site do
Centro UFRJ Macaé).

03/06/2022 a 06/06/2022

Entrega dos relatórios referentes ao primeiro período do
Programa de Monitoria 2022

Até 31/07/2022
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Entrega dos relatórios referentes ao segundo período do
Programa de Monitoria 2022
(Formulário do relatório encontra-se no site do Centro UFRJ
Macaé)

Até 31/12/2022

Vigência do Programa de Monitoria 2022 até 31/01/2023

Obs: Esclarecimentos de dúvidas pelo email monitoria@macae.ufrj.br

1Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé Professor Aloísio Teixeira – Setor de Monitoria: Av. Aluízio da Silva Gomes,
50 - Novo Cavaleiros, Macaé - RJ, 27930-560 (Bloco C, sala 102)

1 Setor de Monitoria - monitoria@macae.ufrj.br
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