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PROGRAMA DE MONITORIA  

 
Serra Talhada, 14 de junho de 2021 
 

Edital de Seleção de Monitores 001/2021 
 

 Estão abertas as inscrições para seleção de monitor(a) para disciplina de 
FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DO SOLO (AGRO5000) dos curso de Agronomia e 
Zootecnia da UFRPE/UAST. 
 As inscrições deverão ser realizadas de modo virtual no período de 14 a 16 de 
junho de 2021.  

O interessado(a) deverá utilizar o formulário de inscrição contido no site da 
UAST, comissões, comissão de ensino (arquivo F.AC.09.00), preenche-lo, anexá-lo e 
enviá-lo juntamente com os outros documentos requeridos para inscrição. 
 O número de vagas disponíveis está disposto no quadro abaixo bem como a 
modalidade da monitoria. 
 

Modalidade da monitoria Disciplina Nº de vagas 

Remunerada Fundamentos da Ciência do Solo 01 

 
A) REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

 
Discentes dos cursos de Agronomia e Zootecnia.  
 
Somente poderão se inscrever nos exames de seleção os candidatos que: 
 

1. Tiverem cursado a disciplina de Fundamentos da Ciência do Solo (AGRO5000), 
dos cursos de Agronomia e Zootecnia, com média igual ou superior a sete (7,0) na 
mesma; 
2. Não possuir reprovação na disciplina; 
3. Estiverem matriculados no período letivo 2020.1; 
4. Ter coeficiente de rendimento superior a cinco (5,0); 
5. Apresentar disponibilidade de horário (12 horas semanais) compatível com as 
necessidades das atividades de monitoria; 
6. Não possuírem outra bolsa, de qualquer que seja o tipo, seja na UFRPE ou fora dela.    
 
 
 
 



 
B) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO: 
 
1. Ficha de inscrição devidamente preenchida (F.AC. 09.00). Esta encontra-se no site 
da UAST, comissões, comissão de ensino, link: http://www.uast.ufrpe.br/monitoria 
2. Cópia do histórico escolar atualizado emitido pela COGER. 
3. Cópia do CPF, ou outro documento oficial que contenha o número do CPF. 
4. Cópia do RG, ou outro documento oficial de identificação com foto que contenha o 
número do RG (por exemplo, CNH, passaporte). 

 
As inscrições devem ser realizadas através do envio dos documentos (caráter 

obrigatório para que a inscrição possa ser deferida e homologada) para o e-mail 
glevia.lima@ufrpe.br no período estabelecido nesse edital. 
 
C) AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS: 

 
A avaliação dos candidatos se dará através de:  

(i) prova escrita (PE) e didática-prática (PDP) ambas específicas da unidade curricular 
(os temas encontram-se em anexo);  
(ii) média obtida na disciplina objeto de seleção (MD); e  
(iii) coeficiente de rendimento acadêmico do candidato contido em seu histórico escolar 
atualizado (CR). 

A nota final do candidato(a) será obtida pelo cálculo da média ponderada, sendo 
atribuído peso 2 (dois) à prova escrita (PE); peso 2 (dois) prova didática-prática (PDP); 
peso 2 (dois) a média semestral obtida na disciplina (MD), e peso 4 (quatro) ao 
coeficiente de rendimento comprovado no histórico escolar (CR). 

 
Nota final = [(PE*2) + (PDP*2) + (MD*2) + (CR*4)]/10  
 
A prova escrita (PE) é de caráter eliminatório, o candidato será desclassificado se 

sua nota na PE for inferior a 7,0 (sete).  
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média ponderada 

final igual ou superior a 7,0 (sete). 
O discente aprovado será classificado pela média ponderada final, preenchendo 

deste modo a vaga existente.  
A carga horária semanal das atividades do monitor(a) será de 12 horas no turno a 

saber. 
  

Tipo de monitoria Turno No de vagas 

Remunerada  Manhã e/ou Tarde 01 

 
 Na impossibilidade do candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) em primeiro 
lugar assumir a monitoria, será convocado o segundo lugar aprovado e classificado. 
  

As provas serão realizadas remotamente de modo assíncrono, sendo as 
questões encaminhadas por e-mail aos candidatos. O envio dos arquivos pelos 
candidatos deve ser em formato pdf, e a detecção de plágio acarretará em nota zero (0). 
A prova escrita terá duas questões, e a didática-prática uma questão.  



 
 
D) CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 

Etapas Datas e Horários 

Inscrições e envio da documentação. 
Por e-mail. 

De 12:00 h do dia 14/6/2021 até às 
19:00 h do dia 16/6/2021 

 
Resultado das inscrições homologadas. 
Será divulgado na página da UAST e/ou por 
e-mail. 
 

17/6/2021 a partir das 17:00 h 
 

Prova escrita (PE) e didático-prática (PDP). 
Envio por e-mail. 
 

21/6/2021 das 10:00 às 14:00 h 
 

Resultado final oficial. 
Será divulgado na página da UAST e/ou por 
e-mail. 

1 a 2/7/2021 a partir das 16:00 h 

 
E) COMPROMISSO DO MONITOR(A) COM AS ATIVIDADES DA MONITORIA 
 
1. Cumprir as atribuições dispostas no capítulo II da resolução Nº 262/2001 do CEPE. 
2. Assinar mensalmente o formulário do registro de frequência das atividades de 
monitoria. 
3. Cumprir o plano de trabalho. 

 
Este edital está em conformidade com a resolução CEPE Nº 262/2001 e o edital 

de monitoria COENS 001/2021.  
 

Profa. Dra. Glêvia Kamila Lima 
Docente responsável 

 
 

ANEXO  
Temas das provas – Fundamentos da Ciência do Solo 

 
1. Conceito, importância, funções, e constituição do solo; 
2. Fatores e processos de formação do solo; 
3. Atributos diagnósticos e aspectos químicos; 
4. Classes de solos (todas); 
5. Matéria orgânica do solo; 
6. Levantamento de solos; 

 

 

 


