
 

 

 

CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS 

FACULDADE TRÊS MARIAS 

EDITAL 06 /2020 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA – 2020.2 

A Direção Acadêmica da Faculdade Três Marias, comunica aos interessados 

que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Monitoria, para os 

Componentes Curriculares em anexo, observado o que dispõe a RESOLUÇÃO 

CONSEPE n° 01/2015.  

 

1 - DAS VAGAS  

 

Serão selecionados candidatos à monitoria, conforme quadro de oferta de vagas 

apresentada à Coordenação de Curso e validadas pela Diretoria (ANEXO I).  

 

2 – CRONOGRAMA 

 

11 a 17 de agosto Pré-Inscrição 

21 de agosto Confirmação de Inscrição 

28 de agosto Prova teórica 

10 de agosto  Resultado Final 

*Calendário sujeito a alteração. 

 

 

 3 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

I - Aprovação em seleção na disciplina objeto da monitoria; 

II - Ter cursado o mínimo 1 período letivo com aproveitamento; 

III - Ter cursado a disciplina para cuja monitoria está concorrendo; 

 

 



 

 

 

IV - Não ter sido reprovado na disciplina a que concorre e não ter disciplina 

pendente no bloco anterior ao que concorre; 

V - Ter disponibilidade de horário para o exercício das atividades propostas. Os 

horários deverão ser acordados com o professor orientador da disciplina. 

VI – O aluno poderá se inscrever para o programa de monitoria em, no máximo, 

dois componentes curriculares, mas se aprovado só poderá exercer as 

atividades de monitoria em apenas um componente por período letivo;  

VI - Em caso de classificação em ambos componentes curriculares, o discente 

assumirá aquela em que tiver maior nota na prova teórica.  

 

4 - DAS INSCRIÇÕES  

A inscrição será realizada por meio de preenchimento de Ficha de 

Inscrição (ANEXO II) no período de 12 à 17/08/2020, e envio por e-mail para 

coordenacao@faculdadetresmarias.edu.br, até as 23:59, do dia 17/08/2020.  

 

5 – DA AVALIAÇÃO  

O processo seletivo será subdividido, em até duas etapas consecutivas:  

1ª etapa: avaliação teórica, de caráter obrigatório, eliminatório;  

2ª etapa: avaliação prática ou aplicada, de caráter obrigatório e classificatório, 

quando houver; 

A) O monitor será selecionado pelo professor da disciplina; 

B) A etapa de avaliação prática deve ser subsequente a avaliação teórica 

em que o aluno tenha obtido média igual ou superior 7,0 (sete).  

C) Para efeito de aprovação e classificação, será utilizada a média do 

componente curricular a qual o aluno concorre somada a nota da seleção (prova 

teórica + prova prática – quando houver), dividido por dois, resultando na média 

final; 

D) Serão considerados classificados os alunos que obtiverem média final 

igual ou superior a 7,0 (sete);  
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E) Serão aprovados (as) os (as) alunos (as) que obtiverem maior média 

final dentro das vagas ofertadas; 

F) Em caso de empate, será classificado (a) o (a) aluno (a) que obtiver 

maior nota no componente curricular, objeto da seleção da Monitoria. Persistindo 

o empate, será classificado o (a) aluno (a) de maior CRE no curso;  

G) O número de candidatos selecionados dar-se-á no limite das vagas, 

observando-se rigorosamente a ordem decrescente de pontuação para fins de 

classificação;  

H) O resultado da seleção, uma vez homologado pelo Coordenador do 

Curso, será enviado à Diretoria Acadêmica e disponibilizado para divulgação via 

Portal www.faculdadetresmarias.edu.br. 

 

6 - DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

 

1. DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

a) A avaliação constará de questões abertas e/ou objetivas, no 

formato virtual. Será disponibilizada para os inscritos, no dia da 

avaliação, às 19h. 

b)  A avaliação teórica será realizada através do sistema acadêmico 

da EESAP – EducaSystem, terá duração de, no máximo, 3h após 

o início, e ficará disponível no sistema acadêmico por 12h (das 

19h do dia 18/08/2020 até às 12h o dia 19/08/2020). 

c) Para àqueles componentes curriculares que houverem provas 

práticas, esta será realizada por meio da plataforma Zoom, no dia 

predefinido no item 2.   

d) Caso o aluno não realize a avaliação, será caracterizada a desistência 

do candidato e resultará em sua eliminação do processo de seleção 

de monitoria.  

e) Não haverá segunda chamada ou repetição das provas.  

 

7 - DA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO  

Será eliminado do processo de seleção de monitoria o candidato que:  



 

 

A) Deixar de cumprir os itens constantes neste Edital;  

B) Apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer 

tolerância;  

E) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das Provas;  

G) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido.  

 

8 – DOS RESULTADOS  

A) Será divulgado conforme cronograma. 

 

9 – DAS ATRIBUIÇÕES  

A) Do monitor  

I - Auxiliar o professor na orientação dos alunos, nos trabalhos de campo, de 

laboratório, de biblioteca, sob a orientação e responsabilidade do professor 

orientador; 

II – Realizar acompanhamento junto aos alunos visando o melhor rendimento 

nas avaliações da disciplina; 

III - Planejar as atividades de monitoria junto ao Professor Orientador; 

IV - Participar das reuniões promovidas pela Coordenação de Curso quando 

convocado, bem como de outros eventos relacionados aos cursos de graduação 

e ao Programa de Monitoria; 

V – Cumprir 8 horas semanais; 

§1º - É vedado ao Monitor ministrar aulas, aplicar avaliações e/ou substituir o 

Professor Orientador; 

§2º - É vedado ao Monitor o exercício de atividades meramente burocráticas; 

§3º - É vedado ao Monitor acumular Monitoria no mesmo semestre letivo. 

O não cumprimento das obrigações do monitor, comprovada pela emissão 

de dois relatórios parciais qualificados como INSUFICIENTE, acarretará no seu 

desligamento das atividades de monitoria.  

 

B) Do professor orientador  



 

 

I - Orientar e acompanhar o monitor na elaboração e execução do plano de 

trabalho das atividades desenvolvidas na Monitoria; 

II - Avaliar o desenvolvimento das atividades do Monitor, quanto à participação, 

frequência e envolvimento nas atividades; 

III - Orientar o Monitor na elaboração do Relatório Final da Monitoria. 

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

I. Após divulgação do resultado final, o candidato aprovado deverá entrar em 

contato com o professor orientador para início das atividades; 

II. É de responsabilidade do aluno aprovado no processo seletivo de monitoria 

os custos com deslocamento e outros de caráter pessoal; 

III. A monitoria é de caráter não remunerada;  

IV. Os casos omissos serão resolvidos a critério da Diretoria Acadêmica e 

Diretoria Geral.   

V. Os itens do Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou acréscimos 

eventuais circunstância que será mencionada em retificação a ser publicada.  

João Pessoa, 11 de agosto de 2020.  

 

 

Emília Fernandes Pimenta 
Diretora Acadêmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS / COMPONENTE CURRICULAR 

 

ITEM CURSO COMPONENTE 

CURRICULAR 

QNT DE 

VAGAS 

SELEÇÃO 

1.  ADMINISTRAÇÃO EMPREEDEDORISMO 01 (RH) 

01 (CC) 

TEÓRICA 

2.  NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

GERENCIAIS 

O1 (ADM) TEÓRICA 

3.  PSICOLOGIA LEITURA E PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

01 TEÓRICA 

4.  PSICOLOGIA HISTÓRIA DA PSICOLOGIA 01 TEÓRICA 

5.  PSICOLOGIA PSICOLOGIA SOCIAL 01 TEÓRICA 

6.  PSICOLOGIA PSICOLOGIA DA 

APRENDIZAGEM 

01 TEÓRICA 

7.  DIREITO TEORIA GERAL DAS 

OBRIGAÇÕES 

01 TEÓRICA 

8.  DIRETO ORGANIZAÇÃO DO 

ESTADO 

01 TEÓRICA 

9.  DIREITO DIREITO PENAL I – TEORIA 

DO CRIME 

02 TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

EMPREENDEDORISMO Definições de empreendedorismo. O Empreendedorismo no Brasil e no 

mundo. O perfil empreendedor. Processo de criação de um negócio. 

Oportunidades. Escolha, riscos e problemas a considerar no ato de 

empreender. Intraempreendedorismo. Plano de negócio. 

Responsabilidade socioambiental do empreendedor. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

GERENCIAL  

Tipos de informação e aplicabilidade gerencial. A gestão das informações 

nas organizações Gestão de processos e do conhecimento. Integração 

dos processos de negócios, entre as áreas funcionais da empresa. 

Segurança e controle na gestão dos sistemas. Sistema de informações 

gerenciais e sua integração ao plano estratégico da empresa. 

LEITURA E PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

Texto, textualidade e contexto. Texto científico e não-científico. A leitura 

e a compreensão de textos. Estratégias de leitura e interpretação do 

texto. A produção textual: mecanismos de coesão e coerência. O 

parágrafo: tópico frasal. Tipos de parágrafo. Procedimentos científicos e 

acadêmicos: resumo, projeto, relatório, trabalho, resenha; artigo; pôster, 

seminário, comunicação oral, relatos científicos, pareceres e laudos 

técnicos. 

HISTÓRIA DA PSICOLOGIA O pensamento grego e suas implicações. A idade média, moderna e o 

renascimento. Análise do desenvolvimento da Psicologia. A Psicologia 

científica e experimental de Wundt. A noção de cientificidade da época e 

a criação de medidas em Psicologia. As grandes escolas de Psicologia: 

Estruturalismo, Funcionalismo, Behaviorismo, Gestalt, Psicanálise, 

Psicodrama, Fenomenologia e Existencialismo. A história da Psicologia 

no Brasil. Situação atual da Psicologia no Brasil. 

PSICOLOGIA SOCIAL Produção teórico-metodológica no campo da Psicologia Social, a partir 
do exame crítico reflexivo de diferentes paradigmas como o positivismo, 
crítico e construcionista e a contextualização histórico-cultural, 
envolvendo aspectos macro e micro das interfaces entre indivíduo e 
sociedade. Construção do sujeito nas relações em seus diferentes 
contextos grupais e institucionais. A Psicologia e o compromisso social 
na prática do psicólogo. A função social da linguagem e da cultura. Os 
movimentos sociais. Psicologia social e sociedade globalizada. 
Psicologia social no Brasil e na América Latina. 

PSICOLOGIA  DA 

APRENDIZAGEM 

Conceituar a aprendizagem e apresentar os paradigmas e 
conceitos básicos implicados nas teorias da aprendizagem 
contemporâneas; Relacionar as concepções de desenvolvimento 
às teorias de aprendizagem discutidas, como forma de promover 
reflexões sobre a prática do psicólogo; Discutir sobre os principais 
transtornos/ dificuldades de aprendizagem e o papel da inclusão;  
Refletir sobre o papel do psicólogo frente ao processo de 
aprendizagem (Possibilidades de atuação). 

TEORIA GERAL DAS 
OBRIGAÇÕES 

Direito das obrigações: fontes, princípios e conceitos fundamentais; 
problemas e tema relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. 
Obrigações: fontes de elementos constitutivos. Classificação: obrigações 
de dar, de restituir, pecuniárias, de dar coisa incerta, de fazer, de não 
fazer, alternativas facultativas, divisíveis e 



 

 

indivisíveis, solidárias, naturais, principais e acessórias, líquidas e 
ilíquidas, condicionais, modais e a termo. Solidariedade ativa e passiva. 
Efeitos das obrigações. Modos de extinção: diretos e indiretos. 
Consequências da inexecução. Transmissão das obrigações. Obrigações 
com cláusula penal. Cessão de crédito. Concurso de credores. Teoria do 
Pagamento. 

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO A Organização do Estado. A Federação Brasileira. Os Entes Federados. 
A autonomia estadual e municipal. Competências constitucionais dos 
entes federados. Intervenção Federal nos Estados e Municípios. 4. A 
Organização dos Poderes. Poderes e Funções: função legislativa, 
executiva e jurisdicional. O Sistema de Freios e contrapesos. 5. O Poder 
Legislativo. Competências exclusivas, não-exclusivas e privativas do 
Senado e da Câmara dos Deputados. Imunidades parlamentares. 
Comissões. Comissões Parlamentares de Inquérito. Função Legislativa e 
função fiscalizadora do Congresso Nacional. O Poder Legislativo dos 
Estados e dos Municípios. 6. Processo Legislativo. As espécies 
normativas. 7. Os Tribunais de Contas. 8. O Poder Executivo. Presidente 
da República e Ministros de Estado. Chefia de Estado e Chefia de 
Governo. Competências do Presidente da República. Poder 
Regulamentar. Crime de responsabilidade. Conselho da República e 
Conselho de Defesa Nacional. Defesa do Estado e das Instituições 
Democráticas. O Poder Executivo nos Estados e Municípios. 9. Poder 
Judiciário. Princípios de organização. Garantias da Magistratura. 10. Os 
Tribunais Superiores. Supremo Tribunal Federal. Competências. Recurso 
Extraordinário e Súmula Vinculante. Superior Tribunal de Justiça. 
Competências. Recurso Especial. Justiça Comum e Justiça Especial. 11. 
Constituição, Poder Judiciário e Tribunais de Exceção. Competências 
privilegiadas e imunidades. 12. Funções Essenciais à Justiça. 

DIREITO PENAL I – TEORIA DO 
CRIME 

Conceito, função e surgimento do Direito Penal. Evolução das ideias 
penais: períodos (primitivos, humanitários, científico), Escolas Penais, 
autores e obras destacadas, história do Direito Penal brasileiro. Conceito 
e caracteres do Direito Penal atual. Direito Penal no paradigma 
constitucional do Estado Democrático de Direito: crise do Direito Penal na 
era da globalização (violência, criminalidade e ideologias penais em 
conflito: Direito Penal “máximo” - apresentações e propostas - e Direito 
Penal “mínimo” - Garantismo Penal sob a análise dos princípios 
constitucionais penais). Fontes do Direito Penal. Princípios 
constitucionais aplicados ao direito penal. Norma Penal em branco. Lei 
Penal no tempo e no espaço. Territorialidade, Extraterritorialidade e 
Intraterritorialidade. Teoria Geral do Delito: conceito, classificação e teoria 
geral do crime em direito penal (conduta, dolo e culpa). Relação de 
causalidade. Iter Criminis. Tipicidade. Antijuridicidade. Culpabilidade. 
Imputação Objetiva. Teoria dos Erros Penais. Concurso de pessoas. 

 

Observações: Modelo avaliativo  

O professor responsável pela disciplina avaliará o candidato em 01 (uma) etapa:  

1. Prova teórica, discursiva (dez pontos). Constará 03 (três) questões acerca 

do assunto já informado neste edital: para todos os candidatos escritos.  

2. Serão selecionados àqueles que tiverem o CRE igual ou superior a 7,0 

(sete).  

 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA 

2020.2 

Matrícula:  CPF:  

Nome completo:  

Curso matriculado:  

Período em curso:  

E-mail:  Celular:  

1ª Opção  Componente curricular:  

 

2ª Opção  Componente curricular:  

 

 

Estou ciente de que esta ficha se trata de uma de pré-inscrição e a 

validação da minha inscrição estará condicionada a conformidade da Resolução 

CONSEPE 01/2015 e as orientações expressa no Edital 2020.2. 

 

 

____________________________                ____________________________ 

Assinatura                                                                      Local e data 

 

 

 

 


