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PROGRAMA DE MONITORIA 
 

 
Serra Talhada, 14 de junho de 2021 
 

 
Edital de Seleção de monitoria 01/2021 

 
 Estarão abertas as inscrições para seleção de monitoria para área de Geomática, 

contemplando as componentes curriculares Fotogrametria/Fotointerpretação e Desenho 

Técnico, no curso de Engenharia de Pesca da UAST/UFRPE.  

As inscrições serão realizadas no período de 15/06 a 17/06 de 2021, de forma 

online, diretamente com o docente responsável pela disciplina, por meio do e-mail: 

aracigeo@gmail.com, no qual a documentação descrita abaixo deverá ser enviada.  

O número de vagas disponíveis está disposto no quadro abaixo, bem como a 

modalidade da monitoria referida. 

 

Modalidade da monitoria Matérias No de vagas 

 
Voluntária 

 
Fotogrametria e 

Fotointerpretação; 
 

 
01 

 
Remunerada 

 
Desenho Técnico 

 
01 

 

 
 
 
1) REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO (em conformidade com a Resolução do CEPE Nº 
262/2001): 

 
a. Candidatos do Curso Engenharia de Pesca 

 
Somente poderão inscrever-se nos exames de seleção os candidatos que: 

 



b. Já tenham cursado a disciplina Fotogrametria/Fotointerpretação e Desenho 

Técnico e obtido média igual ou superior a sete (7,0) na mesma; 

c. Estiverem regularmente matriculados no PLE 2020.2, uma vez que a matrícula no 

PLE não é opcional; 

d. Tiverem um coeficiente de rendimento superior a cinco (5,0); 

c. Apresentem disponibilidade de 12 horas semanais, em horário compatível com as 

necessidades das atividades de monitoria; 

e. Não possuam bolsa, de qualquer que seja o tipo, seja na UFRPE ou fora dela.  

 
OBS: (os auxílios: transporte, moradia, alimentação, gestante, manutenção e 
alimentação podem ser acumulados com bolsa de mérito tipo monitoria).   
 
 
2) Documentos necessários para inscrição: 
 
a. Requerimento de inscrição devidamente preenchido (Anexo I ou click aqui); 

b. Número e Cópia do CPF; 

c. Número e Cópia do RG; 

d. Cópia do histórico escolar atualizado, emitido pelo Siga. 

 

3) AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS: 
 

A seleção dos monitores se dará através de prova escrita e didática/prática 

específica da matéria (cujo conteúdo programático está disponibilizado no 

ANEXO II, deste edital).  

A média final dos candidatos será ponderada, sendo atribuído peso 2 (dois) a 

prova escrita; peso 2 (dois) a prova didática; 2 (dois) a média semestral na disciplina ou 

equivalente e 4 (quatro) ao coeficiente de rendimento comprovado no histórico escolar. 

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou 

superior a 7,0 (sete).  

A prova escrita é eliminatória, sendo o candidato desclassificado com nota inferior 

a 7,0 (sete).  

http://uast.ufrpe.br/sites/uast.ufrpe.br/files/paginas/F.AC_.09%20Inscri%C3%A7%C3%A3o%20do%20candidato%20a%20monitoria.pdf


O discente aprovado será classificado pela média final, preenchendo deste modo a 

vaga remunerada 

O candidato com melhor classificação será o monitor remunerado. 

A carga horária das atividades dos monitores será de 12 horas semanais, no turno 

a saber.  

 

Tipo de monitoria Turno No de vagas 

Remunerada  Diurno 01 

Voluntária Diurno 01 

 
4) CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA: 

 

Etapa Data Horário 

Inscrições 15/06/2021 a 
17/06/2021  

Até 23:59 h do dia 
17/06/2021 

Resultado das Inscrições Homologadas (via 
e-mail) 

18/06/2021 15:00 

Prova Escrita: o questionário eletrônico 
avaliativo será encaminhado por e-mail aos 
candidatos. 

21/06/2021 08: 00h 

Envio, por parte dos alunos, da prova 
escrita 

21/06/2021 Até 23:50h 

Resultado da Prova Escrita e tema da aula 
didática (via e-mail) 

22/06/2021 15:00h 

Prova didática/prática disponibilizada via 
plataforma digital ou enviada por e-mail. 

24/06/2021 23:00hs 

Resultado Final da Seleção Até dia 
28/06/2021 

14:00hs 



 



ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

A – FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO: 

 

 Base conceitual de Geoprocessamento; 

 Representação Cartográfica; 

 Sensoriamento Remoto; 

 Cálculo de Índices Biofísicos no QGIS, 

 Fotogrametria e Fotointerpretação. 

 
 

B – DESENHO TÉCNICO: 

 

 Noções básicas de Desenho Técnico: conceitos e instrumentações 

 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) voltadas para o 

Desenho Técnico; 

 Noções de dimensionamento e cotagem; 

 Escalas numéricas; 

 Noções de Projeções; 

 

 


