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EDITAL Nº 002/2019/CCSA 

PID – PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 

 A Diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA, no uso de suas atribuições legais 

conferidas através da Portaria nº 1.547, de 28.12.2016, do Reitor Pro Tempore, torna pública, para 

conhecimento dos discentes interessados, a abertura das inscrições para Bolsas de Monitoria 

Remuneradas e Voluntárias de Iniciação à Docência dos Cursos vinculados a esta Unidade 

Acadêmica, para os semestres letivos de 2019.1 e 2019.2, em virtude das disposições contidas no 

EDITAL Nº 014/2018/PROGRAD/UFCA, o qual se refere ao Programa de Iniciação à Docência da 

Universidade Federal do Cariri/UFCA, conforme projetos a seguir:  

 

1.  DAS VAGAS 

 

1.1 Conforme tabela abaixo. 

Projeto: Articulando diferentes metodologias de aprendizagem no ensino de Administração – 

ANO IX. 

Vagas:  

01 Remunerada 

Professora Orientadora: 

Waleska James Sousa Félix 

Disciplinas vinculadas ao Projeto: 

Teoria Geral da Administração I 

 

Projeto: Método do caso para ensino em Marketing: uma aplicação no curso de Administração 

da UFCA. 

Vagas:  

01 Remunerada 

Professora Orientadora: 

Halana Brandão 

Disciplinas vinculadas ao Projeto: 

Administração Mercadológica I, Administração Mercadológica II. 
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 Projeto: Monitoria em cálculo para Administração. 

Vagas:  

01 Remunerada 

01 Voluntaria 

Professor Orientador: 

Valdir Ferreira de Paula Junior  

Disciplinas vinculadas ao Projeto: 

Cálculo para Administração e Contabilidade. 

 

Projeto: Monitoria em produção e operações. 

Vagas:  

01 Remunerada 

01 Voluntária 

Professores Orientadores: 

Jeniffer de Nadae; Rafael Pazeto Alvarenga; Rodolfo Jakov Saraiva 

Lobo 

Disciplinas vinculadas ao Projeto: 

Logística; Logística Global; Administração e Elaboração de Projetos e Administração da 

Produção. 

 

Projeto: A influência dos fatores ambientais sobre a tomada de decisão estratégica em finanças. 

Vagas:  

01 Remunerada 

01 Voluntaria 

Professor Orientador:  

Sérgio Henrique de Oliveira Lima 

Disciplinas vinculadas ao Projeto:  

2019.1: ADM0334 – Administração e Análise Financeira e Orçamentária II ;   2019.2: ADM0327 – 

Administração e Análise Financeira e Orçamentária I 

 

Projeto: Iniciação à docência na unidade curricular de organização e tratamento da informação: 

práticas pedagógicas. 

Vagas:  Professores Orientadores: 
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01 Remunerada 

01 Voluntária 

Ariluci Goes Elliott; Maria Cleide Rodrigues Bernardino; Deise Santos 

do Nascimento 

Disciplinas vinculadas ao Projeto:  

2019.1:  
a)Controle dos Registros do Conhecimento; b)Linguagens Documentárias Alfanuméricas: CDD; 
c)Representação Descritiva da Informação II e d) Linguagens Documentárias Alfabéticas. 
2019.2: 
a)Editoração; b)Representação Temática da Informação: indexação; c)Representação Descritiva 
da Informação I; e d)Linguagens Documentárias Alfanuméricas: CDU. 
 

 

Projeto: As teorias da Administração em foco: ensino e aprendizagem no ambiente de iniciação 

à docência. 

Vagas:  

01 Remunerada 

 

Professor Orientador:  

Ives Romero Tavares do Nascimento. 

 

Disciplinas vinculadas ao Projeto:  

 ADM0353 - Teoria das Organizações (Curso de Administração) e CCB0005 - Teorias da 

Administração I (Curso de Ciências Contábeis). 

 

2. DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS 

2.1 Período de inscrição:  15 a 22/03/2019. 

2.2 Para efeito das inscrições o interessado deverá atender aos seguintes requisitos:  

2.2.1 Ser aluno regular do curso da UFCA que está pleiteando a bolsa;  

2.2.2 Ter sido aprovado nos componentes curriculares objeto dos projetos de monitorias 

pleiteados;  

2.2.3 No ato de inscrição, o candidato deverá preencher e enviar para os e-mails informados na 

tabela abaixo a seguinte documentação: 
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2.2.4 Formulário de cadastro do Monitor (ANEXO 03); Histórico Escolar (SIGAA), o comprovante de 

matrícula, no caso de renovação de projeto de monitoria, o comprovante de apresentação de 

trabalho de monitoria, cujo tema esteja ligado ao objetivo desse projeto, em evento 

científico/acadêmico (certificado ou declaração).  

NOME DO PROJETO ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Articulando diferentes metodologias 

de aprendizagem no ensino de 

Administração – ANO IX. 

As inscrições devem ser feitas na Coordenação do curso 

de Administração.  

Método do Caso para Ensino em 

Marketing: uma aplicação no Curso 

de Administração da UFCA. 

 

Enviar documentação para o e-mail: 

halana.brandao@ufca.edu.br 

Assunto: seleção PID 2019 

Monitoria em cálculo para 

Administração. 

Enviar documentação para o e-mail: 

valdir.ferreira@ufca.edu.br 

Assunto: seleção PID 2019 

Monitoria em produção e 

operações. 

Enviar documentação para o e-mail: 

jeniffer.nadae@ufca.edu.br; rodolfo.jakov@ufca.edu.br ; 

 rafaef.pazeto@ufca.edu.br; 

Assunto: seleção PID 2019 

 A influência dos fatores ambientais 

sobre a tomada de decisão 

estratégica em finanças. 

Enviar documentação para o e-mail: 

sergio.lima@ufca.edu.br 

Assunto: seleção PID 2019 

Iniciação à docência na unidade 

curricular de organização e 

tratamento da informação: práticas 

Enviar documentação para o e-mail: 

ariluci.goes@ufca.edu.br; 

cleide.rodrigues@ufca.edu.br; 

mailto:Halana.brandao@ufca.edu.br
mailto:valdir.ferreira@ufca.edu.br
mailto:jeniffer.nadae@ufca.edu.br
mailto:rodolfo.jakov@ufca.edu.br
mailto:rafaef.pazeto@ufca.edu.br
mailto:sergio.lima@ufca.edu.br
mailto:ariluci.goes@ufca.edu.br
mailto:cleide.rodrigues@ufca.edu.br
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pedagógicas. 

 

deise.santos@ufca.edu.br.   

Assunto: seleção PID 2019 

As teorias da Administração em 

foco: ensino e aprendizagem no 

ambiente de iniciação à docência. 

Enviar documentação para o e-mail: 

ives.tavares@ufca.edu.br 

Assunto: seleção PID 2019 

 

3. DA SELEÇÃO 

3.1. A seleção se dará nos dias e horários especificados no quadro: 

NOME DO 

PROJETO 
ETAPAS 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 
DATA/LOCAL/HORÁRIO 

Articulando 

Diferentes 

Metodologias no 

Ensino da 

Administração - 

ANO IX. 

 

Requisitos: 

alunos 

matriculados a 

partir do 2º 

Semestre. 

Primeira etapa: 

Redação  (Prova 

Escrita) 

Segunda etapa: 

Entrevista 

Terceira etapa: 

Análise do IRA 

Conteúdo programático 

da Redação: 

Administração 

Cientifica, Teoria 

Clássica, Teoria das 

Relações Humanas. 

 

Local: sala 74, Bloco III 

Data: 26 e 27/03/2019 

Horário: de 8h às 11h 

Método do Caso 

para Ensino em 

Critérios de seleção: análise do Histórico 

Escolar e Entrevista. 

 

27/03/2019, ás 17h, sala 93, 

Bloco III, Piso inferior 

mailto:deise.santos@ufca.edu.br
mailto:ives.tavares@ufca.edu.br
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Marketing: uma 

aplicação no 

Curso de 

Administração da 

UFCA.  

 

Monitoria em 

cálculo para 

Administração. 

Prova Teórica do 

conteúdo do Curso. 

Caso empate, será 

nota do IRA, caso 

empate entrevista. 

Limites, derivadas; 

aplicações de 

derivadas; funções 

crescentes, funções 

decrescentes, pontos 

críticos, máximos e 

mínimos, 

concavidade de 

curvas, integrais; 

métodos de 

integração; 

substituição e 

integração por 

partes. 

No dia  26/03/2019, a prova 

escrita será de  14h às 15:30h. 

A partir das  16h:00 será a 

entrega do IRA e 

entrevistas,  por ordem 

alfabética.  

Caso tenha empate, a segunda 

etapa será  

entrevista. Local: na sala 06, 

bloco I.  

Monitoria em 

produção e 

operações. 

Entrevista 
No dia 26/03/2019, das 14h às 

18h, na sala 93, piso inferior. 

A influência dos 

fatores 

ambientais sobre 

a tomada de 

I - Pré-requisitos:  são requeridos os 

seguintes critérios: 

1. Ter integralizado os créditos 

referentes às duas disciplinas 

Prova: 26/03/2019, 

10h-12h (sala i301) 

Entrevista: 27/03/2019, 09h-
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decisão 

estratégica em 

finanças 

contempladas no projeto; 

2. Média aritmética entre as médias 

finais das duas disciplinas deve 

ser igual ou superior a 8,0. 

12h (sala i301). 

 

 

II. Etapas (classificatórias, ou seja, não 

eliminatórias). 

1. Prova teórico-discursiva, com 

duração de duas horas (conforme 

conteúdo programático informado a 

seguir); os critérios avaliados serão: (i) 

domínio do tema; (ii) clareza e 

objetividade; (iii) pertinência ao tema; 

e (iv) domínio da norma padrão da 

língua escrita. 

2. Entrevista com professor-orientador. 

III. Conteúdo programático: 

1. Mercado de capitais: 

funcionamento básico; 

2. Influências 

dos stakeholders sobre as 

decisões em finanças; 

3. Divulgação de informações 

financeiras e socioambientais e 

sua influência sobre o valor de 
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mercado; 

4. Decisões de investimentos e 

custo de oportunidade; 

5. Influência dos fatores 

microambientais (setoriais) e 

macroambientais sobre as 

decisões em finanças 

corporativas. 

Iniciação à 

docência na 

unidade 

curricular de 

organização e 

tratamento da 

informação: 

práticas 

pedagógicas. 

Prova Escrita - prova com 

questões discursivas dos 

conteúdos referentes às 

disciplinas vinculadas ao projeto. 

CDD 

CDU 

CRC 

INDEXAÇÃO.  

Requisitos: alunos matriculados a 

partir do 5º Semestre 

 
 

No dia 26/03/2019 

Tarde - 14h às 17h. Local: sala do 

LACIM. 

Entrevista. Interesse pelas 
disciplinas vinculadas ao Projeto 
- Interesse pelo exercício da 
monitoria 
- Ideias que poderão ser 
desenvolvidas no exercício da 
monitoria 
  
 
 

No dia 27/03/2019 
Tarde - Início às 14h. Local: sala do 

LACIM 
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As teorias da 

Administração 

em foco: ensino 

e aprendizagem 

no ambiente de 

iniciação à 

docência. 

 

Ser aluno de graduação da UFCA, 

preferencialmente matriculado no Curso de 

Administração. Ter integralizado pelo 

menos a disciplina ADM302 - Teoria Geral 

da Administração e a disciplina ADM0353 - 

Teoria das Organizações, ambas ofertadas 

no Curso de Administração da UFCA. 

Da seleção: consistirá em uma entrevista, 

de 15 minutos máximos de duração, onde 

o candidato será arguido sobre seu 

interesse, motivações, expectativas e 

desempenho nas disciplinas cursadas. 

Os entrevistados serão avaliados mediante 

análise de seu desempenho durante a 

entrevista. 

As entrevistas correrão no dia 

27 de março de 2019, sala 95, 

Bloco E, piso inferior. Terão 

início às 14h00min e seguirão 

conforme a quantidade de 

inscritos e presentes. A falta à 

entrevista acarretará na 

eliminação do certame. 

 

3.2. Serão classificados os estudantes aprovados com média igual ou superior a 7 (sete); 

3.3 Em caso de empate terá preferencia aquele que apresentar melhor índice de rendimento 

acadêmico (IRA/MC/nota) nos componentes curriculares relacionados ao projeto de monitoria 

pleiteado. 

3.4 A seleção para vagas de monitoria ficará a cargo de uma comissão formada pelos professores 

proponentes do projeto de monitoria e far-se-á mediante avaliação específica, tais como: prova 

teórica, prova prática, e/ou entrevista) relativa ao objeto de estudo do projeto.  

5.  DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

5.1 Participar das Atividades do PID promovidas pela PROGRAD; 
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5.2 Apresentar pelo menos um trabalho cujo tema esteja ligado ao objetivo de seu projeto de 

monitoria em evento científico/acadêmico; 

5.3 Participar da elaboração do plano de trabalho da monitoria com o professor-orientador; 

5.4 Auxiliar o professor-orientador na realização de trabalhos práticos e experimentos, na 

preparação de material didático e em atividades de classe e/ou laboratório; 

5.5 Auxiliar o professor-orientador nas tarefas didáticas, inclusive na programação de aulas e em 

trabalhos escolares; 

5.6 Cumprir 12 (doze) horas semanais de atividades de monitoria, conforme horários 

preestabelecidos com o professor-orientador, sem prejuízo de suas atividades didáticas; 

5.7 Ter integralizado e possuir o status de APROVADO na(s) disciplina(s) e/ou 

componente (s) curriculares (s) concernente (s) à monitoria pleiteada. 

5.8 Conhecer os termos e as exigências da legislação vigente relativa à atividade de monitória. 

6.  DA BOLSA 

6.1 O valor da bolsa para monitoria remunerada será R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

mensalmente, com início no mês de abril de 2019 e término em dezembro de 2019. 

  

7. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO MONITOR 

7.1 O acompanhamento e a avaliação das ações dos bolsistas de monitoria pelo professor-

orientador ocorrerão com base: 

7.1.1 controle de frequência e participação nas tarefas e atividades relativas aos 

componentes curriculares vinculados ao projeto; 

7.1.2 desenvolvimento de um trabalho sobre o tema relacionado ao seu projeto de 

monitoria, sendo apresentado para fins de comprovação em evento científico/acadêmico. 

 

8. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 
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Período de inscrições 15 a 22/03/2019 

Período de seleção 26 e 27/03/2019 

Resultado Final 28/03/2019 

 

09. DOS RESULTADOS 

09.1 O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 28  de março de 2019,  no site 

da UFCA: www.ufca.edu.br. 

 

10. DA ADMISSÃO NO PID 

10.1 No ato da admissão, os monitores remunerados e voluntários assinarão termo de 

compromisso (ANEXO 04), declarando-se cientes da regulamentação do PID; 

10.2 Os monitores selecionados deverão entregar a seguinte documentação junto à 

CFOR/PROGRAD: 

10.2.1 Formulário de cadastro do Monitor (ANEXO 03); 

10.2.2 Termo de Compromisso do Monitor (ANEXO 04) 

10.2.3 Termo de Responsabilidade do professor-orientador (ANEXO 05); 

10.2.4 Plano de trabalho (ANEXO 06); 

10.2.5 Protocolo de recebimento de documentação (ANEXO 07); 

 10.2.6 Cópia de CPF, RG e comprovante de residência; 

 10.2.7 Comprovante de conta corrente ativa/agência bancária (não pode ser conta poupança) 

apenas para os alunos de monitoria remunerada; 

10.2.8 Histórico Escolar (SIGAA). 

Observação: todos os anexos estão disponíveis: 

https://acoesacademicas.ufca.edu.br/index.php/pid/pid-2018/pages/view/formularios-pid-2018 

 

11.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

http://www.ufca.edu.br/
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11.1 As regras que regem este edital seguem a Resolução Nº 01/2014/CONSUP, de 30 de 

janeirode2014,disponívelem: ttps://www.ufca.edu.br/portal/documentosonline/resolucoes-

29/consup-8/759--580/file>. 

11.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão da Seleção, que será presidida pelo (a) 

Professor (a) orientador (a) da bolsa de monitoria. 

 

 

Juazeiro do norte, 14 de março de 2019. 

 

 

 

(ORIGINAL ASSINADO) 

Maria Cleide Rodrigues Bernardino 

Diretora do CCSA 

 

 


