UNIVERSIDADECATÓLICADO SALVADOR
GABINETE DO REITOR
VERITAT

EDITAL Ng 19/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃOPARA O PROGRAMA DE MONITORIA
ACADEMICA DESTINADA AOS ALUNOS DO CURSO DE DIREITO DA UNIVERSIDADE

CATÓLICA DO SALVADOR NO PERÍODO LETIV0 2019.1

O REITOR DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - UCSAb no uso das suas

atribuições, torna público que estão abertas as inscriçõespara Seleçãode Monitores
destinado aos Alunos do Curso de Direito da Universidade Católica do Salvador, desde

que atendamàs exigênciasdeste Edital, em conformidadecom a Resoluçãong 01 de
08 de fevereiro de 2019, que fixa normasgerais acercada Estrutura,Organizaçãoe
Funcionamento das Monitorias da Universidade Católica do Salvador - UCSal.
l.DA MONITORIA

1.1. 0 Programa de Monitoría Acadêmica, caracterizado como um Programa de
fomento à Educação,surgeda necessidadee importância de contribuir para o avanço
do conhecimento acadêmico do monitor, bem como, proporcionar uma possibilidade
de nivelamento, uma vez que o monitor atende a demanda dos discentes matriculados
em períodos anteriores.
Parágrafo Único. O Programa de Monitoria do Curso de Direito da UCSalserá regido
pelas normas constantes deste Edital, assim como pelas disposiçõescontidas na

Reso[uçãong 0]. de 08 de fevereiro de 20].9, que fixa normasgeraisacercada
estrutura, organização e funcionamento das Monitorias da Universidade Católica do

Salvador- UCSal,aqui referidas como se literalmente transcritas, as quais integram o
presente edital para todos os fins.

1.2. São finalidades da Monitoria

1.
ll.
ll l

lv.

Criar oportunidades para o aprofundamento dos conhecimentos do
discente na área da monitoria;
Contribuir para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas.tendo
em vista a melhoria da qualidade do ensino de graduação na Universidades;
Contribuir com a qualidade do ensino na graduação, ao apoiar professores
e estudantes no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem;
Promover ações cooperativas entre estudantes e professores, favorecendo
a participação dos alunos nas atividades de docência.

1.5. São normas referentes à monitoría

1.

E permitido
monitor.

o exercício da monitoria

em apenas uma turma pelo mesmo

l l . Não é permitido ao estudante ser monitor em mais de uma disciplina durante o
período letívo em referência.
lll

O Monitor será admitido para o semestre vinculadoao processode seleção,
podendo ser reconduzidopor mais ]. (um) semestre,de acordo com o que
dispuserem o Projeto de Monitoria e o parecer avaliativo do profess
aprovado pelo Colegíadode Curso, relativo ao seu desempenho.
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2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As informações referentes ao número de vagas e disciplinas disponíveis para a
Monitoria em 20].9.1 estão disponibilizadas no anexo único do presente edital.

2.2. A inscrição para a monitoria deverá ser feita pelo discente por meio do
preenchimento da ficha de inscrição, disponível na Central de Relacionamento
Acadêmíco (CRA)dos vamp/ Federação e Pituaçu, no período de 18 a 22 de março de
2019
2.3. No ato da inscrição, o discente deverá apresentar a seguinte documentação:
1. Ficha de inscrição;
2. Cópia do RGe CPF;
3. Comprovante de matrícula;
4. Histórico Escolar;
5. Comprovante de inscrição na plataforma do programa .4ct/on Ta/ente UCSal;

2.4 A inscrição somente será aceita para uma das disciplinas ofertadas, atendidos os
requisitos especificados no item 3.1.
2.5. Encerradas as inscrições, será emitido Ato Homologatório daqueles que atendem
às disposições deste Edital e da Reso]uçãone 0]. de 08 de fevereiro de 2019, excluindose automaticamente os que não observarem as referidas normas.
3.

DOS REQUISITOS

3.1 Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes requisitos

Ser aluno da graduaçãoe estar regularmente matriculado no Cursode Direito
Imatutino

ll.
lll

lv.
v.
VI.
VII.

Vlll

ou noturno)

da UCSAL.

Não estar matriculado em disciplina cujo horário de aula choquecom o horário
de aula da disciplina que será objeto da monitoria;
Apresentar CR(Coeficiente de Rendimento) acumulado igual ou superior a 8,0
loiro) no respectivo Histórico Escolarde graduação;
Ter sido aprovado na disciplina para a qual se candidata como monitor;
Não ter sofrido qualquer sanção disciplinar acadêmica.
Ter disponibilidade de horário para acompanhar as orientações do Professor
Mon itor;
Não ser funcionário da AUCBA;
Estar inscrito na Plataforma do Programa .4ct/on Ta/ente UCSal;

4. DO PROCESSOSELETIVO

4.1 A seleção de discentes para a Monitoria será realizada em 3(três) etapas

Prova referente aos conteúdos do componente curricular/disciplina objeto
Monitoria de ensino, com peso 5,0, a ser elaborada, aplicada e corrigida
Comissão de Seleção de Monitores de ensino constituída pelo profe
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solicitou a monitoria e dois professoresindicadospor ele e aprovados pelo
11
l ll

colegíado do curso de Direito;
Análise do Histórico Escolar, com peso 2,0;
Entrevista, com peso igual a 3,0;

Parágrafo primeiro: O cronograma, as datas, horário e local de realização das etapas
deste processo seletívo constam do anexo único do presente edital.
Parágrafo segundo: O discente que não comparecer às etapas indicadas nos incisos l e
111
deste item, estará sumariamente desclassificado desta seleção, não sendo cabível,
contra este ato de exclusão, qualquer recurso.
4.3 0s candidatos à Monitoria de ensino serão selecionados e classificados em ordem

decrescente de acordo com a média aritmética obtida no cômputo geral de pontos
alcançados nos incisos 1,11e 111
do item 4.1, sendo exigida a nota final de valor mínimo
equivalente a 8.0(oito) como condição para a aprovação no processo seletivo.
Parágrafo primeiro. Em caso de empate entre os candidatos, deverá prevalecer,
sequencialmente, a maior pontuação obtida na prova de conteúdos, seguindo-se a
nota da entrevista, a nota do histórico escolar e, persistindo o empate, serão
consideradas a quantidade e a qualidade das ativídades extensionistas e voluntária dos
concorrentes.
Parágrafo segundo. No caso de substituição do Monitor, deverá ser convocado o
discente habilitado em seleção efetuada no mesmo período, obedecida a ordem de
classificação.

Parágrafo terceiro. Não havendo candidato habilitado para a substituição na forma do
parágrafo anterior, será feita uma nova seleção de acordo com as normas vigentes.
4.4 São critérios de desempate
1.Análise do desempenho do candidato no conjunto das disciplinas afins;
ll. Interesse real do candidato pelo curso como um todo
111.
Bom relacionamento do candidato com a classe

4.5. O resultado da seleção deverá ser encaminhado pela Coordenaçãodo curso de
Direito ao Colegiado de Curso que, por sua vez, o enviará à Pró-Reitoria de Graduação
para homologação.

Parágrafo União: a lista dos classificados pelo processo de seleção será ser divulgada
no âmbito do curso e através dos meios de comunicação oficial da UCSal.

4.6. O exercício
da monitoriaseráformalizado
com a assinatura
do termode
compromisso pelo discente selecionado.
5.DACARGA HORÁRIA

5.1 0 aluno monitor terá horas/atividadea serem computadaspelo Núcleo Docente

Estruturante(NDE) do Curso de Direito, na carga horária das atividade
complementares, por semestre letivo, não podendo ser excedido o limite de 12 horas
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semanais, conforme certificado emitido pela pró-reitoria de Graduação, após 0
encerramento das atividades de monítoria, consoante previsão do item seguinte.

5.2 Cumpridoo programa,o aluno receberáum certificado, emitido pela pró-reitoria
de extensão, atestando as atividades por ele desenvolvidas,assim como a carga
horária , subscrito pelo Professor Orientador e após a submissão ao Colegiado do curso
de Direito, que o encaminhará para avaliação da pró-reitoria de graduação.
6. DAS ATRIBUIÇÕESDO MONITOR

6.1 0 aluno monitor terá como atribuições
a) Auxiliar o Professor Orientador no desenvolvimento da disciplina, utilizando,
material didático previamente solicitado e indicado pelo Professor Orientador.
b) Assessorar os estudantes em sala de aula, sob a orientação do Professor Orientador
da disciplina.

c) Acompanhara execuçãodas ativídadesextraclassedesenvolvidaspelo Professor
Orientador e realizadaspela turma, para assessoraros discentes no cumprimento
destas
S

d) Cumprir as orientações que Ihe forem repassadaspelo Professor Orientador no que
tange a condução da disciplina.

e) Conhecer e pautar-se, em suas ações, pelo Estatuto da Universidade, por seu
Regimento Geral, por este edital, pela Resoluçãon9 01 de 08 de fevereiro de 2019 e
demais normatízações que venham a ser emanadas pelos órgãos deliberativos da
Universidade.

f) Elaborar em conjunto com o professor da disciplina o plano semestral de trabalho
g) planejar e executar, sob a orientação do professor titular da disciplina, as atividades
de monitoria.

h) Comparecer, quando convocado, a reuniões, aulas ou encontros que envolvam
assuntos referentes à monitoria, observando datas e horários previamente
estabelecidos.

í) Elaborar,em conformidade com o professor orientador, uma auto avaliação acerca
do seu desempenho no desenvolvimento das atividades de monitoria.
6.2 E expressamente vedado ao aluno monitor
a) substituir o Professor Orientador em sala de aula, integralmente, para ministrar
a disciplina em seu lugar;
b) elaborar, aplicar e/ou corrigir provas ou outros instrumentos de avaliação na
ausência dos professores;
c) Assumir ou responsabilizar-se por tarefas e obrigações próprias dos membros
do corpo administrativo.

6.3 A atividade de monitoria na Faculdadede Direito da UniversidadeCatólica
Salvador não será remunerada, obedecendo, assim, às normas ora vigentes, que
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disciplinam as atividades voluntárias e em especial a reso]ução ne 0]. de 08 de

fevereiro de 20].9, que fixa normas gerais acerca da Estrutura, Organizaçãoe
Funcionamento das monítorias da UCSal.

7. DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR

7.1 0 monitor terá suas atividades fiscalizadas pelo Professor da respectiva disciplina
em que ele exerce suasfunções, devendo, ao final da monitoría, Professore monitor.
redigirem relatório final a respeito do que foi desenvolvido.
7.2. São atribuições do professor orientado

Indicar dois professoresque irão compor a Comissãode Seleçãode Monitores

de ensino que será constituída para a disciplina para a qual solicitou a
monitoría, os quais deverão ser submetidos e aprovados pelo colegiado do
curso;
11

Participardo processoseletivo de Monitores para a disciplina em que fez a
solicitação de monitora, inccumbindo-lhe:

a) em conjunto com os demais professorescomponentesda respectiva
comissão de seleção de monitores, elaborar, aplicar e corrigir a prova de
conteúdo a que alude o item 4.1, inciso 1,deste edital;
b) designar data, hora e local para a realização desta avaliação, quando
demandado pela coordenação do curso;

c) estabelecerdata, hora e local para a realizaçãoda entrevista a que
alude o item 4.1, ínciso 111,
deste edital, bem assim realizar a entrevista

lll

lv.

v.

da data, hora e localindicado;
d) comunicar a coordenação do curso de Direito os resultados obtidos
pelos discentes nas etapas indicadas nos incisos le 111,
do item 4.1, deste
edital, no prazo máximo de 48 horas após a sua realização, mediante
parecer fundamentado e assinado pelos membros componentes da
Comissão de seleção de monitores respectiva.
Definir horários comuns de trabalho com o Monitor, a fim de garantir a prática
conjunta do processo de ensino aprendizagem;
Orientar o monitor em todas as fases da monitoria, fornecendo-lhe os subsídios
necessários, a fim de garantir o conseguimento dos seus fins pedagógicos e
educacionais;

Elaborar relatório final de Monitoria, sobre as atividades e desempenho do
monitor ao final de cada semestre, avaliando a efetivídade da monitoria sobre
a qualidade da aprendizagem dos estudantes da disciplina;

VI

Submetero relatóriofinal da Monítoriaao Colegiado
do Cursoque o

VII.

encaminhará para avaliação pela Pró-Reitoria de Graduação.
Informar a Coordenação do Curso sobre eventual desempenho insatisfatório do

monitor, desídia ou infrações contra o Estatuto e/ou Regimento da

Universidade
e aindao não cumprimento
de suasfunções,pleiteandoo seu
desligamento, quando for necessário.
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atender toda e qualquer normativídade emanada pela Reitoria relacionada à
Monitoria.

8. DO AFASTAMENTO DA MONITORIA

8.1. O descumprimento das atividades pelo monitor será relatado pelo Professor
Orientador da disciplina à Coordenação do Curso de Direito, podendo levar ao
deslígamento do aluno da monitoria.

8.2. Nesta hipótese o aluno ficará impossibilitado de concorrer a nova seleção de
monitoria pelo período de um ano.

8.3. O afastamentoserá precedidode análise da situação ocorrida, respeitados o
contraditório e a ampla defesa.

8.4. Conduta inapropriada não condizente com o regimento interno da Instituição
poderá levar ao cancelamento da monitoría.
8.5. O exercício da monitoría será cancelado nas seguintes circunstâncias

1.

Por não demonstrar desempenho satisfatório no exercício das atividades de
monitoria;

l l . por não cumprir fielmente as suasatribuições;
l l l por faltas reiteradas e injustificadas
duranteo períododo exercícioda
monítoria ;

lv por incorrer em falta disciplinar prevista no Estatuto ou no Regimento Geral da
UCSal.

v. por suspensãoimposta pela instituição ao estudante-monitor;
VI por trancamento de matrícula ou em decorrêncía da conclusão de curso.

Parágrafo Único. A dispensa do Monitor, com desligamento do Programa de monitoria

será proposta à coordenaçãodo curso de Direito pelo professor responsávelpela
disciplina e/ou pelo projeto, que encaminhará o expediente para a Pró-reitoria de
Graduação.

9. DAS DISPOSIÇÕESFINAIS

9.1 Dúvidas e casosomissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador, l

'q'=TI'''!ç:'"
P
Ü

Prof.lIDroPe.lq

'ríciodaSil
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ANEXO 1- MONITORIA 2019.1
1. DASVAGASDISPONÍVEIS
Disciplina

Direito Constitucional l

Horário

Dia das

das aulas

aulas

08:25h às

Campa

Professor

Terça -fe ira

Federação

Dirley da Cunha Júnior

01

Qua rta -feira

Federação

Erica Rios de Carvalho

01

Quarta -feira

f: Q rl n r = rã n

Fábio Moreira Ramiro

01

Quinta -feira

federação

Nicia Nogueira Diógenes Santos
de Abreu

01

Sexta-feira

federação

Nícia Nogueira Diógenes Santos
de Abreu

01

Quinta -fe ira

Federação

Christianne Moreíra Moraes

01

Vagas

11:05h
Direito Internacional

19:00h às
21:40h

Direito ProcessualPenall

07:00h às
09:40h

Direito Civil ll - Obrigações

07:00h às

09:40h
Direito Civil 1- Parte Geral

08:25h às

12:30h
Direito do Trabalho l

09:50h às

12:30h
Direito Processual do

07:00h às

Trabalho

09:40h

Direito Penall

07:00h às

Gurgel
Qu inta -feira

Federação

Chrístianne Moreira Moraes

01

Gurgel
Terça -feira

Fera p ra .- ã n

Cristiano Lázaro Fiuza Figueiredo

01

Sexta-feira

Federação

Jessica Hind Ribeiro Costa

01

Segunda-feira

federação

Alísson Menezes dos Santos

01

Alisson Menezes dos Santos

01

09:40h
Bioética e Direito

20:25h às
21:40h

Direito Empresariallll

19:00h às

21:40h
Direito Empresarial ll

19:00h às

Terça -fe ira

21:40h
Direito Empresarial IV

19:00h às

Quinta -feira

Federação

Alisson Menezes dos Santos

01

Segunda-feira

Federação

Germana Pinheiro de Almeida

01

21:40h

Direito Internacional

09:50h às

Público

12:30h

felix
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Direito Civil VI - Família

07:00h às
09:40h

Segunda-feira

Federação

Deivid Carvalho Lorenzo

01

Direito Penal V

07:00h às

Quinta -feira

Federação

Caio Mateus Caíres Rangel

01

Terça -feira

Federação

Tatiana Laríssa Mendes

01

Tatiana Larissa Mendes

01

09:40h
Direitos Humanos

07:00h às

08:15h
Direitos Humanos

08:25h às

Terça-feira

09:40h
Direitos Humanos

09:50h às

Terça-feira

federação

Tatiana Laríssa Mendes

01

Qua rta -feira

Fn r] n ra f- ã n

Tatiana Larissa Mendes

01

Qu inta -feira

Federação

Tatiana Larissa Mendes

01

Quinta-feira

Federação

Tatiana Larissa Mendes

01

Qua rta -fe ira

F n rl n r a r3 n

Nívea da SalvaGonçalves Pereira

01

Qua rta -feira

Federação

Vander Costa Júnior

01

11:05h
19:00 às

Ciência Política

21:40
Teoria Geral do Estado

09:50h às
11:05h

Teoria Geral do Estado

19:00h às

20:15h
Direito Processual Penall

19:00h às

21:40h
Direito Processualdo

19:00 às

Trabalho

2].:40

Ciência Política

07:00h às
09:40h

Sexta-feira

Pituaçu

Erica Rios de Carvalho

01

Direito Constitucional l

09:50h às

Quarta -feira

Pituaçu

Erica Rios de Carvalho

01

Te rça-fe ira

Pituaçu

Erica Rios de Carvalho

01

Segunda-feira

Pituaçu

Erica Rios de Carvalho

01

Segunda-feira

Pituaçu

fábio Moreira Ramiro

01

12:30h

Direito Constitucionalll

09:50h às
].2:30h

Direito Constitucional lll

09:50h às

12:30h
Direito Processual Penalll

19:00h às
21:40h
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Bioética e Direito

07:00h às

Segunda-feira

Pituaçu

Jessíca Hind Ribeiro Costa

01

Quarta-feira

Pituaçu

JessicaHind Ribeiro Costa

01

Segunda-feira

Pituaçu

Humberto Gustavo Drummond

01

08:15h

Bioética e Direito

07;00h às
08:].5h

Estágio Supervisionado l

09:50h às

12:30h
Estágio Supervisionado lll

D9:50h às

da SalvaTeixeira

Terça-feira

Pítuaçu

12:30h
Direito Internacional

07:00h às

Público

09:40h

Direito Civil VI - Família

07:00h às

Humberto Gustavo Drummond

01

da Silva Teíxeíra
Sexta-feira

Pituaçu

Germana Pinheiro de Almeida

01

Felix

Terça-feira

Pituaçu

Deívíd Carvalho Lorenzo

01

Terça -feira

Pituaçu

Cláudia Mana de Amorím Viana

01

Segunda-feira

Pituaçu

Cláudia Marca de Amorim Viana

01

Terça -feira

Pítuaçu

Cláudia Mana de Amorim Viana

01

Quarta -feira

Pituaçu

Cláudía Mana de Amorim Viana

01

Segunda-feira

Pituaçu

Cláudia Mana de Amorim Víana

01

Quinta -fe ira

Pituaçu

Cláudia Mana de Amorím Víana

01

Sexta-feira

Pituaçu

Cláudía Mana de Amorim Viana

01

Sábado

Pituaçu

Cláudia Mana de Amorím Vian

01

09:40h
Direito Civil 1- Parte Geral

09:50h às

].2:30h
Direito Civil VI - Direito de

07:00h às

Família

09:40h

Direito Civil Vll - Direito

07:00h às

das Sucessões

09:40h

Direito Civil IV -

09:50h às

Responsabilidade Civil

12:30h

Direito Civil IV -

09:50h às

Responsabilidade Civil

12:30h

Direito Civil ll - Obrigações

09:50h às

12:30h

Direito do Consumidor

08:25h às

09:40h

Direito do Consumidor

07:00h às

08:15h
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Direito do Consumidor

08:25h às

Sábado

Pituaçu

Cláudia Mana de Amorim Viana

01

09:40h
jsexta)

Direito do Trabalho l

07:00h às
09:40h

Segunda-feira

Pituaçu

Mirella de Frestas Santos

01

Direito do Trabalho l

09:50h às
12:30h

Segunda-feira

Pítuaçu

Mirella de Frestas Santos

01

Direito do trabalho ll

09:50h às

Terça-feira

Pituaçu

Mirella de Frestas Santos

01

Terça -fe ira

Pituaçu

Tatiana Larisca Mendes

01

Quarta -feira

Pituaçu

Tatiana Laríssa Mendes

01

Qua rta -feira

Pituaçu

Tatiana Laríssa Mendes

01

Terça-feira

Pituaçu

Nívea da Silva Gonçalves Pereíra

01

Quarta -feira

Pituaçu

Nívea da SalvaGonçalvesPereira

01

Quinta -fe ira

Pituaçu

Nívea da SalvaGonçalves Pereira

01

Qua rta -feira

Pituaçu

Nívea da Sirva Gonçalves Pereira

01

12:30h
Teoria Geral do Estado

19:00h às

20:15h

Teoria Geral do Estado

09:50h às

].1:05h
Teoria Geral do Estado

08:25h às

09:40h
Direito Processual Penall

07:00h às

09:40h
08:25h às

Críminologia

09:40h
19:00h às

Criminologia

20:15h
Direito da Criança e do

07:00h às

Adolescente

08:15h
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ANEXO ll - MONITORIA 2019.1

2. DO CRONOGRAMA

DE SELECÃO

Etapa

Data

Inscrições

18 a 22 de março

Ato homologatório dos candidatos habilitados

26 de março

Entrevistas

de 019 a 05 de abril, em horário a ser designadopela
professor orientador da disciplina à qual o discente scandidatou para a vaga de monitoria.
As informaçõessobre data, hora e local da entrevist
serão transmitidas pelo e-mail informado pelo candidata

no ato na inscrição,com antecedênciamínimade 2
horas.
09.04

Resultado do processo Seletívo
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