
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO – UNIBRA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA 

EDITAL n°03/2022 

O Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA, por meio da Direção de Ensino do 
Campus Recife, torna público a abertura das inscrições para o Programa Institucional 
de Monitoria da UNIBRA – 2022.2, destinado aos discentes do Curso de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e orientado por professores desta instituição. 

1      PROGRAMA DE MONITORIA UNIBRA 
  

1.1  OBJETIVO GERAL 

O Programa de Monitoria é entendido como programa de incentivo ao corpo docente, 
ampliando o espaço de aprendizagem, proporcionando aos alunos do curso Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, o aperfeiçoamento do seu processo de formação e a 
melhoria da qualidade do ensino. 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Intensificar e assegurar a cooperação entre estudantes e professores nas atividades 
acadêmicas, relativas às atividades do ensino; 

2. Subsidiar trabalhos acadêmicos, orientados por professores, através de ações 
multiplicadoras, por meio do esclarecimento de dúvidas quanto ao conteúdo e à 
realização das atividades propostas. 

3. Possibilitar um aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades de caráter 
pedagógico; 

4. Contribuir para a melhoria do ensino de graduação, colaborando com o professor do 
componente curricular no estabelecimento de melhoria e/ou de novas práticas e 
experiências pedagógicas. 

 

2. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

2.1 CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO 

As etapas do processo seletivo ocorrerão de acordo com o calendário apresentado na 
tabela a seguir (ATENÇÃO À FORMA DE ENVIO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO). 

  

  

 

  



 

  CALENDÁRIO E DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

Atividades Período 

Divulgação do edital 19/09/22 

Inscrição dos alunos candidatos à monitoria 
a)   Os alunos que desejam concorrer ao Programa de Monitoria 2022.1 

devem realizar a inscrição, através do preenchimento da ficha de 
inscrição disponível no link https://forms.gle/4YqtcTuseGpR158W7  

 
b)    A inscrição é online; 
c)    É de responsabilidade do aluno as informações fornecidas na ficha 

de inscrição. 

  

19/09/22 a 
22/09/22 

Divulgação do local de prova 
A lista com os locais que terão prova será divulgada às 17 horas no site 
da instituição. 

23/09/22 

A seleção dos monitores ocorrerá através de concurso de provas – 
das 9 as 11h.  
 
Obs.: A aplicação das provas terá início às 09h (sendo sumariamente 
desclassificado o candidato que chegar após esse horário na sua sala).  

24/09/22 

Divulgação do resultado da seleção de monitoria 
A lista de aprovados será divulgada no site da instituição, 
www.grupounibra.com , na data estabelecida no edital. 

28/09/22 

 

O aluno classificado deverá entregar na recepção dos laboratórios, 
situada no Campus II da UNIBRA, os seguintes documentos: 
a) Termo de compromisso (Anexo I). 
b) Comprovante de que o aluno está regularmente matriculado na 
UNIBRA – (BOLETO BANCÁRIO DO SEMESTRE VIGENTE) – Campus 
Recife. 
c) Histórico escolar da UNIBRA atualizado ou imagem impressa do 
portal, comprovando aprovação na disciplina a qual concorre à monitoria. 

29/09/22 a 
30/09/22 

Período da monitoria 2022.2 

Entrega do relatório da monitoria, 8 às 21h, na recepção dos 
laboratórios – Campus II 

28/11/22 a 
16/12/22 

  

§  Não será emitido declaração ou documento assinado que comprove a participação do 
aluno na realização da prova; 

§  Atraso em qualquer etapa do certame gera a desclassificação do candidato; 



 

§  A monitoria é voluntária (sem remuneração) destinada aos discentes das disciplinas 
oferecidas pela UNIBRA; 

§  Será desclassificado do processo seletivo o aluno que decumprir prazo e horário 
estabelecido no edital em qualquer uma das etapas; 

o         Não haverá tolerância de horário para realização da prova, dessa forma, 
será desclassificado o aluno que ultrapassar às 9h. 

  

2.2 PLANOS DE MONITORIA 

§  A monitoria apenas tem vigência no período correspondente a 2022.2, NÃO 
PODENDO ACUMULAR-SE AO PERÍODO SEGUINTE; 

§  As vagas disponíveis para monitoria 2022.2 estão no ANEXO VI; 

§  É imprescindível a entrega da documentação ao candidato aprovado. Estando 
eliminado o discente que não cumprir as exigências estabelecidas neste edital; 

§  O discente só poderá inscrever-se para UMA DISCIPLINA, independente do turno 
escolhido, não havendo possibilidade de concorrer a outras vagas. 

 Ressaltar aos alunos que estão DESCUMPRINDO o item 2.2 do EDITAL DE 
MONITORIA 

 Instituir que será considerada para efeito de DEFERIMENTO, dentro do 
processo seletivo, a ÚLTIMA inscrição realizada.  

§  O estudante que foi monitor no semestre letivo anterior poderá continuar como monitor 
na mesma ou em outra disciplina; 

 Caso opte por candidatar-se pela mesma disciplina, o aluno deverá ter o seu 
relatório de atividades de monitoria do semestre letivo anterior aprovado e 
atender aos demais requisitos de seleção exigidos neste edital, participando 
em condições de igualdade com os demais candidatos a monitoria; 

 Se optar por outra disciplina, o aluno deverá atender aos demais requisitos de 
seleção estabelecidos neste edital; 

§  O aluno terá por obrigação, cumprir no MÍNIMO 50% da carga horária total da 
disciplina para obtenção do certificado de monitoria, ou receberá declaração 
referente ao quantitativo realizado. Para comprovação da carga horária realizada o 
aluno deverá registrar sua frequência na ficha de acompanhamento (ANEXO IV). No 
caso de grupo de estudos, o aluno deve anexar ao relatório a ata de frequência dos 
alunos envolvidos (ANEXO V). 

§  Para continuar na monitoria é necessária boa conduta, será afastado do cargo de 
monitor (discente) que por quaisquer motivos entrar em conflito com o Docente, 
estagiários ou os estudantes. Qualquer conflito existente deverá ser comunicado ao 
Docente e/ou à Coordenação imediatamente. 

3. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO MONITOR 

a) Ser aluno regularmente matriculado no Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA); 



 

b) Ter sido aprovado na prova de seleção de monitoria com nota igual ou superior a 
7,0 (sete); 

c) Ter obtido média final igual ou superior a 7,0 (sete) no componente curricular, cursado 
na UNIBRA, no qual pleitear a monitoria e não possuir nenhuma reprovação na 
mesma; 

d) Auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentais, na 
preparação de material didático e em atividades de classe e/ou laboratório, assim como, 
na organização do laboratório, nos casos de alguma avaria nos equipamentos do 
laboratório comunicar aos estagiários que estiverem no horário. 

e) Interagir com professores e alunos, visando o desenvolvimento da aprendizagem; 

f) Auxiliar os alunos na realização de trabalhos práticos ou experimentais, na presença 
do professor, sempre que compatível com seu plano de monitoria; 

g) Cooperar no atendimento e orientação aos alunos, visando maior integração na 
Instituição; 

h) Fica vedado ao monitor o exercício da docência e de quaisquer atividades de caráter 
administrativo, de julgamento de verificação de aprendizagem e supervisão de estágio. 

i) Apresentar ao professor supervisor relatório final de suas atividades (Modelo Anexo 
II), contendo uma breve avaliação do seu desempenho (anexo III), da orientação 
recebida e das condições em que desenvolveu as suas atividades no final do semestre 
letivo. O relatório deverá ser encadernado contendo no máximo 10 páginas 
(excluindo-se os anexos), sendo imprescindível a avaliação realizada e assinada 
pelo professor orientador, além das fichas de frequência e atas de grupos de 
estudo. 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 A Prova consistirá de um dos temas constantes no Conteúdo Programático (Anexo 
VI). O tema será sorteado pela Banca Examinadora. 

4.2 A Prova de Expressão Escrita será respondida, exclusivamente, pelo candidato, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em folhas específicas. 

 4.3 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato 
que, durante a realização da prova de expressão escrita for surpreendido dando ou 
recebendo auxílio para a execução da prova; utilizar-se de livros, dicionário, notas ou 
impressos ou, ainda, comunicar-se com outro candidato; for surpreendido portando 
telefone celular, gravador, players, calculadora, receptor, Pager ou equipamento similar. 

4.4 A seleção dos alunos monitores será através de concurso de provas discursivas 
segundo item 8, as quais serão aplicadas e corrigidas pelo professor do componente 
curricular contemplado com a monitoria. Será aprovado o aluno com nota igual ou 
superior a 7,0 (sete). Em caso de empate, será aprovado o aluno com maior nota 
no componente curricular em que pleiteia a monitoria e persistindo o empate ficará a 
decisão a cargo do professor do componente curricular. 

5. FREQUÊNCIA DOS MONITORES 

A frequência dos monitores será registrada através da assinatura do DOCENTE, o aluno 
deverá portar consigo em todos os dias que exercer a monitoria o ANEXO IV deste 



 

edital para realização da frequência. Caso o aluno não corresponda às expectativas do 
programa em relação ao atendimento do cumprimento da frequência mínima das 
atividades programadas do monitor, isto implicará no seu desligamento do programa. 

6. DECLARAÇÃO DE MONITORIA 

6.1 Será concedida pela Coordenadora do Programa uma Declaração de Monitoria: 

§  Ao aluno que tiver exercido a atividade de monitoria em um semestre letivo, com 
participação mínima em 50% das atividades programadas e tendo cumprido todas 
as exigências estabelecidas no edital; 

  

§  A declaração terá carga horária equivalente ao componente curricular ao qual o aluno foi 
aprovado, não podendo exceder a mesma. 

  

7. DISCIPLINAS OFERTADAS E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – DISPONÍVEL NO 
ANEXO VI. 

  

Direção Acadêmica 
Renata Maia 

  
  

Coordenadora do Programa de Monitoria 
Elyda Gonçalves de Lima 

  

 

COMISSÃO DE MONITORIA 

Renata Maia 

Elyda Gonçalves de Lima 

   

 

 

  



 

CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO – UNIBRA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA - EDITAL n°03/2022 

  

ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO (A) MONITOR(A) VOLUNTÁRIO (A) 

  

         Eu, _______________________________________________________, 

aluno(a) do curso de _______________________________________________, 

matrícula ___________________________, declaro conhecer e concordar com as 

normas definidas pela UNIBRA para implantação do programa de monitoria voluntária, 

assumindo me dedicar ao cumprimento das atividades, as quais não poderão ser 

coincidentes com o horário das aulas em meu curso regular durante o período de 

vigência da monitoria. O não cumprimento deste compromisso acarretará no 

cancelamento da monitoria voluntária. 

e-mail:______________________________________________________________. 

Telefone/whatsapp: ____________________________________________________. 

Disciplina aprovada: ___________________________________________________. 

  

  

Recife,  ______   de   _________________________  de 2022. 

 
 

______________________________________________________ 

Assinatura 

 

 



 

ANEXO II 

MODELO DE RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

CAPA:  

CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO – UNIBRA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA - EDITAL n°03/2022 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

 

 

 

 

 

Curso:  

Nome do aluno monitor:  

Nome do Professor Orientador:  

Semestre: 2022.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PÁGINA 2 (CORPO DO RELATÓRIO) 

Componente Curricular:  

Carga Horária do Componente Curricular:  

 
Atividades Desenvolvidas: Descrever as atividades desenvolvidas ao longo do semestre.  
(Formatação em paragrafo especial 1,5 em primeira linha, espaçamento entre linhas de 1,5 com 
fonte arial, tamanho 12 e Justificado). 
 
Dificuldades encontradas:  
(Formatação em paragrafo especial 1,5 em primeira linha, espaçamento entre linhas de 1,5 com 
fonte arial, tamanho 12 e Justificado). 
 
Sugestões para a melhoria do processo: 
(Formatação em paragrafo especial 1,5 em primeira linha, espaçamento entre linhas de 1,5 com 
fonte arial, tamanho 12 e Justificado). 
 

ANEXOS 

(Inserir os anexos necessários, confome edital). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO – UNIBRA 
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ANEXO III – AVALIAÇÃO DO MONITOR 
(deverá ser realizada pelo professor orientador) 

 

Nome do aluno: 

Disciplina: 

Nome do Professor: 

Carga horária desenvolvida pelo aluno durante a monitoria: 

Carga horária da Disciplina: 
 

Critérios de Avaliação: Nota 

Assiduidade e pontualidade (0 – 1,0)   

Apresentação pessoal (vestimentas adequadas a função) (0 – 1,0)   

Segurança e Iniciativa Durante a Monitoria? (0 – 1,0)   

Ética e Respeito com o Professor, Funcionários e outros Alunos? (0 – 1,0)   

Conhecimento Teórico? (0 – 2,0)   

Conhecimento e Habilidades Práticas? (0 – 2,0)   

Responsabilidade e Comprometimento? (0 – 2,0)   

Total   

Observações sobre avaliação  do monitor: 

 Recife,        de                              de 2022. 
 

 

____________________________________ 
Assinatura do Professor Orientador 

(Não serão aceitas assinaturas eletrônicas ou escaneadas) 
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ANEXO IV 

FICHA DE FREQUÊNCIA  

 
MONITOR(A):__________________________________________________________________

DISCIPLINA:___________________________________________________________________

CURSO:_______________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A):___________________________________________________ 

 
 

ATIVIDADES SEMANAIS DATA CARGA 
HORÁRIA 

RUBRICA DO 
ORIENTADOR 

OBS: 
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ANEXO V – ATA DE MONITORIA 

   Curso e Turma: ___________________________________________________________________ 

   Disciplina de monitoria: ____________________________________________________________ 

   Aluno monitor: __________________________________________________________________ 

   Data:______/_______/_______ 
 

NOME COMPLETO  MATRÍCULA OU CPF 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  
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ANEXO VI 

NÚMERO DE VAGAS E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

DISCIPLINA ASSUNTOS Turno  Vagas 

Lógica de 
Programação  

1. Introdução à lógica de programação 
2. Como as suas ações influenciam no algoritmo 
3. Pseudocódigos, Diagramas de Bloco, Tipos 

Primitivos, Constantes, Variável, Expressões 
Aritméticas e Lógicas 

4. Algoritmo: Estruturas de Controle 
5. Arquivos de Dados e Modularização 

Manhã 1 

Noite 2 

Fundamentos e 
projetos de Banco 
de Dados 

1. Introdução aos bancos de dados 
2. Conceitos de sistemas de banco de dados.  
3. Modelagem de dados.  
4. Modelo Entidade-Relacionamento. Modelo 

Relacional.  
5. Sistemas de Gerenciamento de Bancos de 

Dados - MySQL  

Manhã 1 

Noite 2 

Programação e 
otimização de 
Banco de Dados 

1. Arquitetura genérica de um sistema de banco 
de dados distribuídos; 

2. Requisitos funcionais, componentes, 
distribuição de arquivos e diretórios 

3. Fragmentação e alocação de arquivos 
4. Níveis de transparência 
5. Processamento de consultas 

Manhã 2 

Noite 1 

Linguagem de 
Programação 
Orientada a 
Objetos 

1. Classes e Objetos, Atributos e Métodos 
2. Especificadores de Acesso, Herança, Classes e 

Métodos Abstratos  
3. Polimorfismo, Classes e Métodos Genéricos  
4. Tratamento de Exceções e Tratamento de 

Eventos  
5. Estudo aprofundado de uma linguagem de 

programação orientada a objetos. 

Manhã 2 

Noite 1 

 

 

 

 

 


