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Onde se lê

3. DA SELEÇÃO

3.1. A seleção se dará nos dias e horários especificados na tabela:

NOME DO 

PROJETO

ETAPAS/CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DATA/LOCAL/HORÁRIO

O  IMPACTO  DO 

MARKETING  NAS 

ORGANIZAÇÕES 

EM UM PERÍODO 

PANDÊMICO.

Entrevista presencial

Dia 29/03/2022, as 

16h, na sala M407, 

bloco M (a ser 

confirmado por e-mail 

informado no ato da 

inscrição)

CONTABILIZANDO 

SOLUÇÕES  – 

MONITORIA  EM 

DISCIPLINAS  DE 

CONTABILIDADE 

INTRODUTÓRIA  E 

INTERMEDIÁRIA.

Análise  da  nota  nas  disciplinas  objeto  da 

monitoria

Entrevista  presencial.  Conteúdo  programático 

da entrevista:  sobre aspectos  relacionados  ao 

curso e disciplinas objeto da monitoria.

Dia 24/03/2022, na sala 

M402, Bloco M (a ser 

confirmado por e-mail 

informado no ato da 

inscrição) sobre o 

horário, local e data.

TECNOLOGIA  DA 

INFORMAÇÃO 

APLICADA  À 

Análise  do  histórico  e  carta  de  intenção  de 

apenas  uma  lauda,  explicando  por  que  tem 

interesse no projeto e como acredita que pode 

Dia 24/03/2022, na sala 

M304, bloco M (a ser 
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BIBLIOTECONOMI

A  E  CIÊNCIA  DA 

INFORMAÇÃO: 

PRÁTICAS 

ALTERNATIVAS DE 

INTERAÇÃO  NO 

ENSINO-

APRENDIZADO

contribuir para ele.

Prova oral

Conteúdo  programático:  história  da 

computação, fundamentos de banco de dados, 

elementos básicos de programação. 

 (critério de desempate: IRA);

confirmado por e-mail 

informado no ato da 

inscrição o horário da 

prova oral)

 

COMPREENDEND

O AS FINANÇAS E 

O ORÇAMENTO 

PÚBLICO

 Análise da carta de interesse e justificativa pela 

participação no projeto e do histórico escolar.

 Entrevista virtual

Dia 29-03-2022, via 

Google Meet (a ser 

confirmado por e-mail 

informado no ato da 

inscrição) sobre o link e 

horário das 

entrevistas. 

O  USO  DA 

PLATAFORMA 

GEOGEBRA 

COMO 

FERRAMENTA 

AUXILIAR  NO 

ENSINO  DE 

MATEMÁTICA

A seleção constará de uma etapa para a qual o 

aluno(a)  deverá  responder  um  questionário 

indicando  os  horários  em  que  tem 

disponibilidade para a realização da monitoria 

presencial,  anexar  seu  histórico  escolar  e  um 

vídeo de no máximo 10 minutos explicando a 

resolução de um dos três exercícios propostos 

no  questionário.

Conteúdo Programático: Limites e Derivadas.

Dias: de  24/03  a 

29/03,  online.  O 

questionário 

poderá  ser 

respondido  até  às 

21:59 do dia 29/03. 

O  link  do 

questionário  será 

enviado  por  e-mail 
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aos  candidatos  no 

dia  24/03/2022,  a 

partir das 8h.

CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS  E 

DIREITO:  ENTRE 

TEORIA  E 

PRÁTICA

Prova escrita sobre o conteúdo da ementa da 

disciplina Direito Empresarial. 

Entrevista  com os  seguintes  critérios  a  serem 

observados:  afinidade  com  tecnologia  da 

informação  e  comunicação  e  disponibilidade 

para realização de atividades híbridas.  

Prova escrita no dia 

24/03/2022,  de 

18h30  às  21h,  e  a 

entrevista  no  dia 

25/03/2022, 

também  nesse 

mesmo  horário, 

ambos  na  sala 

M309,   bloco M

PRODUZINDO 

CIÊNCIA EM REDE Prova escrita sobre o conteúdo da ementa da 

disciplina Metodologia do Trabalho Científico.

Entrevista  com os  seguintes  critérios  a  serem 

observados:  afinidade  com  tecnologia  da 

informação  e  comunicação  e  disponibilidade 

para realização de atividades híbridas. 

Prova escrita no dia 

24/03/2022, de 

18h30 às 21h,  e a 

entrevista no dia 

25/03/2022, 

também nesse 

mesmo horário, 

ambos na  sala 

M309,   bloco M

POR  OUTROS 

MUNDOS 

POSSÍVEIS: 

REFLEXÕES 

Entrevista virtual 
Dia 29/03, a partir das 

14h, via google Meet (a 

ser  confirmado  por  e-
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SOBRE 

ECONOMIA 

SOLIDÁRIA  E  OS 

MOVIMENTOS 

SOCIAIS  NA 

CONTEMPORANEI

DADE

mail  informado no ato 

da  inscrição)  sobre  o 

link  e  horário  das 

entrevistas. 

AS  TEORIAS  DA 

ADMINISTRAÇÃO 

EM  FOCO: 

ENSINO  E 

APRENDIZAGEM 

NO AMBIENTE DE 

INICIAÇÃO  À 

DOCÊNCIA  NO 

ANO DE 2022

Entrevista virtual
(a ser  confirmado  por 

e-mail  informado  no 

ato da inscrição)  sobre 

o  link  e  horário  das 

entrevistas. 

Leia-se:

3. DA SELEÇÃO

3.1. A seleção se dará nos dias e horários especificados na tabela:

NOME DO 

PROJETO

ETAPAS/CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DATA/LOCAL/HORÁRIO

O  IMPACTO  DO 

MARKETING  NAS 

ORGANIZAÇÕES 

EM UM PERÍODO 

PANDÊMICO.

Entrevista presencial

Dia 29/03/2022, as 

16h, na sala M407, 

bloco M (a ser 

confirmado por e-mail 

informado no ato da 
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inscrição)

CONTABILIZANDO 

SOLUÇÕES  – 

MONITORIA  EM 

DISCIPLINAS  DE 

CONTABILIDADE 

INTRODUTÓRIA  E 

INTERMEDIÁRIA.

Análise  da  nota  nas  disciplinas  objeto  da 

monitoria

Entrevista  presencial.  Conteúdo  programático 

da entrevista:  sobre aspectos  relacionados  ao 

curso e disciplinas objeto da monitoria.

Dia     29/03/2022,   na sala 

M402, Bloco M (a ser 

confirmado por e-mail 

informado no ato da 

inscrição) sobre o 

horário, local e data.

TECNOLOGIA  DA 

INFORMAÇÃO 

APLICADA  À 

BIBLIOTECONOMI

A  E  CIÊNCIA  DA 

INFORMAÇÃO: 

PRÁTICAS 

ALTERNATIVAS DE 

INTERAÇÃO  NO 

ENSINO-

APRENDIZADO

Análise  do  histórico  e  carta  de  intenção  de 

apenas  uma  lauda,  explicando  por  que  tem 

interesse no projeto e como acredita que pode 

contribuir para ele.

Prova oral

Conteúdo  programático:  história  da 

computação, fundamentos de banco de dados, 

elementos básicos de programação. 

 (critério de desempate: IRA)

Dia 29/03/2022, na sala 

M304, bloco M (a ser 

confirmado por e-mail 

informado no ato da 

inscrição o horário da 

prova oral.

 

COMPREENDEND

O AS FINANÇAS E 

O ORÇAMENTO 

PÚBLICO

 Análise da carta de interesse e justificativa pela 

participação no projeto e do histórico escolar.

 Entrevista virtual

Dia 29-03-2022, via 

Google Meet (a ser 

confirmado por e-mail 

informado no ato da 

inscrição) sobre o link e 

horário das 
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entrevistas. 

O  USO  DA 

PLATAFORMA 

GEOGEBRA 

COMO 

FERRAMENTA 

AUXILIAR  NO 

ENSINO  DE 

MATEMÁTICA

A seleção constará de uma etapa para a qual o 

aluno(a)  deverá  responder  um  questionário 

indicando  os  horários  em  que  tem 

disponibilidade para a realização da monitoria 

presencial,  anexar  seu  histórico  escolar  e  um 

vídeo de no máximo 10 minutos explicando a 

resolução de um dos três exercícios propostos 

no  questionário.

Conteúdo Programático: Limites e Derivadas.

Dias:  de  29  a 

30/03/2022, online. 

O  questionário 

poderá  ser 

respondido  até  às 

23:59  do 

dia     30/03/2022.  O   

link do questionário 

será enviado por e-

mail aos candidatos 

no dia  29/03/2022, 

a partir das 8h.

CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS  E 

DIREITO:  ENTRE 

TEORIA  E 

PRÁTICA

Prova escrita sobre o conteúdo da ementa da 

disciplina Direito Empresarial. 

Entrevista  com os  seguintes  critérios  a  serem 

observados:  afinidade  com  tecnologia  da 

informação  e  comunicação  e  disponibilidade 

para realização de atividades híbridas.  

Prova escrita no dia 

29/03/2022, das 

18h30 às 21h, e a 

entrevista no dia 

31/03/2022, 

também nesse 

mesmo horário, 

ambos na sala 

M309, bloco M.

PRODUZINDO 

CIÊNCIA EM REDE Prova escrita sobre o conteúdo da ementa da Prova escrita no dia 
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disciplina Metodologia do Trabalho Científico.

Entrevista  com os  seguintes  critérios  a  serem 

observados:  afinidade  com  tecnologia  da 

informação  e  comunicação  e  disponibilidade 

para realização de atividades híbridas. 

29/03/2022, das 

18h30 às 21h, e a 

entrevista no dia 

31/03/2022, 

também nesse 

mesmo horário, 

ambos na sala 

M309, bloco M.

POR  OUTROS 

MUNDOS 

POSSÍVEIS: 

REFLEXÕES 

SOBRE 

ECONOMIA 

SOLIDÁRIA  E  OS 

MOVIMENTOS 

SOCIAIS  NA 

CONTEMPORANEI

DADE

Entrevista virtual 
Dia  29/03/2022,  a 

partir  das  14h,  via 

google  Meet  (a ser 

confirmado  por  e-mail 

informado  no  ato  da 

inscrição) sobre o link e 

horário  das 

entrevistas. 

AS  TEORIAS  DA 

ADMINISTRAÇÃO 

EM  FOCO: 

ENSINO  E 

APRENDIZAGEM 

NO AMBIENTE DE 

INICIAÇÃO  À 

DOCÊNCIA  NO 

ANO DE 2022

Entrevista virtual
(a ser  confirmado  por 

e-mail  informado  no 

ato da inscrição)  sobre 

o  link  e  horário  das 

entrevistas. 
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Onde se lê

8 CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

Publicação do Edital 14/03/2022

Período das inscrições 15 a 23/03/2022

Período da seleção 24 a 30/03/2022

Resultado Final 01/04/2022

Leia-se:

8 CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

Publicação do Edital 14/03/2022

Período das inscrições 15 a 23/03/2022

Período da seleção 29 a 31/03/2022

Resultado Final 04/04/2022

Onde se lê

9 DOS RESULTADOS

9.1 Os(As)  coordenadores(as)  dos projetos deverão enviar  o resultado individual  final  da 

seleção de seus monitores para o e-mail:secretaria.ccsa@ufca.edu.br, no dia 31/03/2022;

9.2  O resultado final da seleção para monitoria será divulgado no dia 01 de abril de 2022, 

disponível em: 

https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/estrutura-organizacional/unidades-

academicas/centro-de-ciencias-sociais-aplicadas/documentos  ;   

https://www.ufca.edu.br/selecoes-de-bolsistas-e-estagiarios/

Leia-se:

9 DOS RESULTADOS

9.1 Os(As)  coordenadores(as)  dos projetos deverão enviar  o resultado individual  final  da 

seleção de seus monitores para o e-mail:secretaria.ccsa@ufca.edu.br, no dia 01/04/2022;
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9.2  O resultado final da seleção para monitoria será divulgado no dia  04 de abril de 2022, 

disponível em: 

https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/estrutura-organizacional/unidades-

academicas/centro-de-ciencias-sociais-aplicadas/documentos  ;   

https://www.ufca.edu.br/selecoes-de-bolsistas-e-estagiarios/

Juazeiro do Norte, 21 de março de 2022.

Mateus Ferreira

Diretor do CCSA
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