
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA

PROGRAMA DE MONITORIA

Edital de Seleção de Monitores

Estão abertas as inscrições para seleção de monitor para as disciplinas

Cálculo I e Cálculo II dos cursos de graduação da UFRPE/UAST, Sistemas de In-

formação, Economia, Agronomia, Zootecnia, Qúımica, Administração, Engenharia

de Pesca e Biologia.

As inscrições se realizarão no peŕıodo de 05 a 12 de abril de 2021, o

interessado deverá preencher formulário próprio e anexar os documentos requeridos e

enviar para o e-mail do professor renato.augustos@ufrpe.br. O número de vagas

dispońıveis está disposto no quadro abaixo bem como a modalidade da monitoria.

Modalidade da Monitoria Disciplina Vagas

Voluntária Cálculo I 01

Voluntária Cálculo II 02

1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:

Candidatos dos cursos de Bacharelados em Sistemas de Informação,

Economia, Agronomia, Zootecnia, Administração, Engenharia de Pesca e Bi-

ologia e do curso de Licenciatura em Qúımica da UFRPE/UAST. Somente

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

(a) já tenham cursado a disciplina Cálculo I ou disciplina equivalente

ao Cálculo I e obtido média igual ou superior a sete (7,0) na mesma ou

cursado a disciplina Cálculo II ou disciplina equivalente ao Cálculo

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

(b) Estiverem regularmente matriculados no peŕıodo letivo;

(c) Tiverem um coeficiente de rendimento superior a cinco (5,0);
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(d) Apresentem disponibilidade de horário compat́ıvel com as necessidades

das atividades de monitoria;

(e) Não possuam bolsa, de qualquer que seja o tipo, seja na UFRPE ou fora

dela;

(f) Não possúırem reprovação por nota na disciplina objeto do exame.

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:

(a) Requerimento de inscrição devidamente preenchido (FAC 09); Link do

formulário: https://bit.ly/3n4mkr5 ou na página da UAST

link http://www.uast.ufrpe.br/monitoria;

(b) Número e Cópia do CPF;

(c) Número e Cópia do RG;

(d) Cópia do histórico escolar atualizado;

(e) Enviar para o e-mail do professor renato.augustos@ufrpe.br, os do-

cumentos deverão estar no formato pdf em um único arquivo.

3. AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS:

A seleção dos candidatos se dará através de prova escrita e didática

espećıfica da matéria (cujo conteúdo programático está disponibilizado em

anexo). As provas escrita e didática serão realizadas remotamente de modo

asśıncrono, sendo as questões encaminhadas por e-mail aos candidatos. A

média final dos candidatos será ponderada, sendo atribúıdo peso 2 (dois) à

prova escrita; peso 2 (dois) prova didática; 2,0 (dois) a média semestral na

disciplina e 4,0 (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). O aluno aprovado será classificado pela média

final, preenchendo deste modo a vaga existente. A carga horária das atividades

dos monitores será de 12 horas semanais no turno, a saber

Tipo de Monitoria Turno Vagas

Voluntária Diurno 03
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4. CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS:

Etapa Data Horário

Inscrições 05.04.2021 - 12.04.2021

Resultado das Inscrições Homologadas 13.04.2021 08h00

Prova Escrita 14.04.2021 - asśıncrona 18h30 - 21h50

Prova didática 16.04.2021 - asśıncrona 18h30 - 21h50

5. DA ADMISSÃO:

A Monitoria não gera qualquer v́ınculo de natureza empregat́ıcia, pre-

videnciária ou estatutária; não cabendo quaisquer tipos de remuneração, con-

forme disposto no art. 5 e 7 da Resolução 262/2001 do CEPE, não sendo

devidos, pois, recursos posteriores;

O aluno selecionado fica obrigado a cumprir o mı́nimo de 12 horas

semanais de atividades determinadas pelo professor/orientador, sendo que elas

serão distribúıdas dentro do horário de funcionamento da Unidade Acadêmica

de Serra Talhada;

Os alunos selecionados para a monitoria, no ato de regulamentação de

sua condição de monitor, deverão apresentar o termo de compromisso dispo-

nibilizado pelo NUADI devidamente preenchido e assinado;

Em caso de aprovação, o aluno não poderá acumular bolsas, de qual-

quer tipo ou natureza, seja da UFRPE ou de outra instituição ou órgão.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

É obrigatório o preenchimento de lista de frequência por parte do

monitor durante os dias de atividades de monitoria;

Ausências no cumprimento do peŕıodo de trabalho serão consideradas

faltas;

Monitores bolsistas receberão uma bolsa, em valor previamente fixado

pela UFRPE e PROPORCIONAL ao número de dias letivos em trabalho;

A frequência do monitor será computada entre o dia 15 de um mês e

o dia 15 do mês subsequente;
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Ao final do semestre letivo, o Monitor (Bolsista ou Voluntário) de-

verá encaminhar para a Coordenação dos Cursos um relatório das atividades

desenvolvidas durante a monitoria, para que ele tenha direito a receber um

Certificado de participação no programa;

O Programa de Monitoria tem validade de 1 ano, podendo ser renovado

por mais 1 ano;

As ocorrências não previstas neste Edital e na Resolução que normatiza

este processo de seleção serão resolvidas pela Comissão de Ensino (COENS)

da Unidade Acadêmica de Serra Talhada.

Serra Talhada, 05 de abril de 2021

Prof. Renato Augusto Nascimento Santos

SIAPE: 2198473

4



ANEXO: ASSUNTOS DAS PROVAS ESCRITA E DIDÁTICA

(a) CÁLCULO I: Funções. Limites. Derivadas. Aplicações da Derivada.

Noções de Integrais.

Referência Bibliográfica:

• HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um

curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

• STEWART, James. Cálculo. 5. ed. São Paulo, SP: Thomson, 2006.

2v.

• SIMON, Carl P.; BLUME, Lawrence. Matemática para economistas.

Porto Alegre, RS: Bookman, 2004.

• ANTON, Howard. Cálculo: um novo horizonte. 6. ed. reimp. Porto

Alegre: Bookman, 2006. 2v.

• ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável. 7. ed. Rio

de Janeiro: LTC, 2004.

• GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de

Janeiro: LTC, 2008. 4v.

• LEITHOLD, Louis. Matemática aplicada a economia e adminis-

tração. São Paulo, SP: Harbra, 2001.

• GOLDSTEIN, Larry Joel; LAY, David C; SCHNEIDER, David I.

Matemática aplicada: economia, administração e contabilidade. Porto

Alegre Bookman, 2006.

(b) CÁLCULO II: Integral. Funções de Várias Variáveis Reais. Noções de

Equações Diferenciais Ordinárias.

Referência Bibliográfica:

• ÁVILA, Geraldo, Cálculo das funções de uma variável, LTC, 7 ed

Rio de Janeiro 2004 (livro)

• GUIDORIZZI, Hamilton L., Um curso de cálculo, LTC, 5 Ed Rio de

Janeiro 2002

• LEITHOLD, Louis, O Cálculo com geometria anaĺıtica, Harbra, 3

Ed São Paulo 1994 2 V (livro)

• ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. 8. ed.

Porto Alegre: Bookman, 2007.
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• HIMONAS, Alex; HOWARD, Alan. Cálculo: conceitos e aplicações.

Rio de Janeiro: LTC, 2005.

• LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Anaĺıtica. 3. ed. São

Paulo: Harbra, 1994. 1 v.

• MUNEM, Mustafa A; FOULIS, David J. Cálculo. Rio de Janeiro:

Guanabara Dois: LTC, 1982. 1.v.

• STEWART, J. Cálculo. São Paulo: Cegage Learning, 2010. 2v

6


