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PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORES DO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS

A Coordenação do Projeto de Monitoria do Departamento de Ciências Exatas torna público o presente Edital de 
abertura de inscrição para a Seleção de Monitores. 

Das inscrições

Art. 1º As inscrições para a Monitoria ocorrerão de forma online nos dias  08 a 15 de julho de 2011.

I - Os candidatos devem enviar para o email monitoria@dce.ufpb.br apenas a Ficha de Inscrição devidamente 
preenchida. (Apêndice I)

II  – O  candidato poderá inscrever-se em mais de uma disciplina, desde que atenda o que prevê o Artigo 2º.  
Deverá ser preenchida uma Ficha de Inscrição para cada Disciplina. 

Dos Requisitos

Art. 2º Para inscrever-se no processo de seleção, o discente deve atender integralmente aos requisitos abaixo 
arrolados:

I- Ser aluno devidamente matriculado em Curso de Graduação do Centro de Ciências Aplicadas e Educação 
(CCAE);

II- Ter concluído a disciplina objeto da seleção, ou outra cujo conteúdo programático seja equivalente ao dela,  
com, no mínimo, média 7,0 (sete), comprovado por meio do Histórico Escolar;

III- A condição  de  reprovado na  disciplina  objeto  da  Monitoria,  ou  em  qualquer  outra  que  lhe  seja  pré-
requisito, constitui impedimento para a inscrição ao processo seletivo. Sobre os pré-requisitos ver Quadro 
1.

Das vagas

Art. 3º As vagas destinadas a Monitoria e a bolsas alocadas a cada curso estão relacionadas no Quadro 1 em  
anexo. 

Do processo de seleção 

Art. 4º O processo de seleção, com bases nos critérios definidos pelo Colegiado do Departamento de Ciências  
Exatas e atendendo ao disposto no Projeto de Monitoria do DCE, considerará :

I - A nota obtida na prova de conhecimento da disciplina pleiteada pela vaga;
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a) A  prova  de  conhecimento  será  formulada  pelo(s)  professor(es)  do  Departamento  que  
ministra(m) tal disciplina, obedecendo ao seu conteúdo programático. Ver Quadro 2.
b) A prova será realizada no dia 18 de julho às 14 horas no edifício da Central de Aulas em Rio Tinto.
c) No dia da prova levar as fotocópias do RG, CPF, Histórico escolar e de comprovante bancário em que  

apareça nome, nº de agência e conta do candidato (não serão aceitas contas vinculadas, de poupança, conta  
benefício e contas sem movimentação por mais de 30 dias); 

II -  Nota obtida na disciplina objeto da seleção;
III - O Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE);
IV - O resultado da seleção se dará através do cálculo da média ponderada (M) entre a nota obtida na(s) prova(s)  
de seleção (N1), a nota obtida na disciplina (N2) e o Coeficiente de Rendimento Escolar (C), com pesos 3, 2 e 1  
respectivamente, calculada conforme a seguinte expressão: M = (3N1 + 2N2 + C) / 6

Da comissão de Seleção

Art. 5º Para a condução do processo de seleção será definida uma comissão para cada curso do Departamento,  
onde cada será composta por três professores.

Parágrafo Único: Caberá à comissão de seleção: a aplicação da prova de conhecimento; o cálculo do resultado 
final; e a entrega dos documentos constantes no processo de seleção à Coordenação do Projeto de Monitoria.

Da classificação

Art. 6º De acordo com o artigo 40, e seus respectivos parágrafos, ficam estabelecidos os seguintes critérios:

I - A classificação dos candidatos, até o limite do número de vagas e bolsas oferecidas, será realizada de acordo  
com a ordem decrescente da média (M) obtida no processo. 

II - Em caso de empate, classificar-se-á o candidato que obtiver a maior nota na(s) prova(s) de seleção. Persistindo  
o empate, será classificado o candidato que tenha obtido a maior nota na disciplina.

III  –  O  candidato  classificado  para  uma  vaga  de  monitoria  sem  bolsa  alocada  será  inscrito  como  Monitor 
Voluntário. Não é permitida a substituição de bolsista durante o período letivo em andamento.

IV - Será desclassificado o candidato que no dia da prova, não levar as fotocópias do RG, CPF, Histórico escolar e  
comprovante bancário conforme Art4º,  item b) deste edital. 

Da divulgação do resultado

Art. 7º  O resultado da seleção será divulgado no dia 20 de julho de 2011, na Secretaria do Departamento de 
Ciências Exatas do CCAE a partir das 13 horas. Será enviado para o email dos candidatos o resultado final do  
processo de seleção.
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Quadro 1 -  Disciplinas para Monitoria e pré-requisitos

Disciplina Pré-requisito Curso 
Professor 

Orientador Vagas Bolsas Voluntário

Informática Aplicada 
à Matemática -

Licenciatura em 
Matemática

Profª.  Cibelle 
Castro 02 02 -

Cálculo Diferencial e 
Integral I -

Licenciatura em 
Matemática

Prof. José Elias 
dos Santos 03 03 -

Cálculo Diferencial e 
Integral II

Cálculo 
Diferencial e

Integral I

Licenciatura em 
Matemática

Prof. José 
Laudelino de 

Menezes Neto
02 02 -

Matemática Básica I -
Licenciatura em 

Matemática

Profª.  Jussara 
Patrícia 

Andrade Alves 
Paiva

03 02 01

Matemática Básica II -
Licenciatura em 

Matemática
Profª. Cibelle 

Castro 01 01 -

Matemática para o 
Ensino Básico III

- Licenciatura em 
Matemática

Profa. 
Cristiane de 

Souza 
Fernandes

02 01 01

Matemática para o 
Ensino Básico IV

- Licenciatura em 
Matemática

Profª. Cristiane 
Borges Angelo 01 01 -

Calculo vetorial e 
geometria Analitica

- Licenciatura em 
Matemática

Profª. Surama 
Santos 03 02 01

Introdução à 
Programação

-

Licenciatura em 
Ciência da 

Computação
Profª. Vanessa 
Farias Dantas e 

Prof. Raoni 
Kulesza

04 02

02
Bacharelado em 

Sistemas de 
Informação

Linguagem de 
Programação 

Introdução à 
Programação

Licenciatura em 
Ciência da 

Computação

Prof. Tiago 
Maritan 

Ugulino e 
Profa. Ayla 

Débora 
Rebouças

03 03

-
Bacharelado em 

Sistemas de 
Informação

Programação 
Orientada a Objetos

Introdução à 
Programação e 
Linguagem de 
Programação

Licenciatura em 
Ciência da 

Computação Profª. Ayla 
Rebouças 02 02          -Bacharelado em 

Sistemas de 
Informação

Estrutura de Dados

Introdução à 
Programação e 
Linguagem de 
Programação

Licenciatura em 
Ciência da 

Computação

Prof. Gilberto 
Farias 02 01 01

Lógica Aplicada a 
Computação Matemática 

Elementar

Bacharelado em 
Sistemas de 
Informação

Prof. Andrei 
Formiga 01 01 -

Total 30 21 06

Quadro 2 -  Conteúdo das Provas por disciplina
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Disciplina Curso Assunto

Cálculo Vetorial e 
Geometria Analítica

Licenciatura em Matemática - Álgebra de Vetores no Plano e no Espaço.
- Retas
- Planos
- Cônicas e Quádricas

Licenciatura em Ciência da 
Computação

Cálculo I Bacharelado em Sistemas de 
Informação

- Domínio, imagem e gráficos de funções de uma variável real; 
- Cálculo de Limites; 
- Derivadas, Regras de derivação e derivadas trigonométricas; 
- Taxas Relacionadas;
- Máximos e mínimos; 
- Integrais (indefinida e definida);
- Técnicas de Integração; 
- Aplicações da Integral(cálculo de áreas).

Cálculo Diferencial e 
Integral II Licenciatura em Matemática

- Derivada de uma função.
- Regras de Derivação.
- Derivadas das Funções Elementares.
- Aplicações da Derivada.
- Integral Indefinida (primitiva de uma função)
- Integral Definida (integral de Riemann)
- cálculo de áreas utilizando integrais

Matemática Básica I Licenciatura em Matemática

- Números e Operações (Conjunto dos números naturais, 
inteiros e racionais).
- Álgebra: linguagem algébrica (estudo das equações).
- Geometria Plana: classificação de triângulos e quadriláteros, 
cálculo de perímetros e áreas de figuras planas.

Matemática Básica II Licenciatura em Matemática

- Resolução de problemas envolvendo as funções (afim, 
quadrática, exponencial e logarítmica).
- Logaritmos.
- Razões trigonométricas no triângulo retângulo.

Matemática para o 
Ensino Básico III Licenciatura em Matemática

- Resolução de problemas com Sistemas Lineares, Análise 
- Combinatória e Probabilidade.
- Polinômios: igualdade, fatoração e operações.

Matemática para o 
Ensino Básico IV Licenciatura em Matemática

- Ciclo trigonométrico: redução ao 1º quadrante, 1ª 
determinação positiva de um arco. 
- Razões trigonométricas.
- Relações trigonométricas no triângulo retângulo.
- Interpretação de gráficos das funções circulares (seno, 
cosseno, tangente).
- Resolução de problemas envolvendo área de superfícies e 
volume de sólidos geométricos (primas, pirâmides, cone, 
cilindro e esfera).
- Geometria Analítica: distância ente dois pontos, equação da 
reta, distância entre ponto e reta). 

Informática Aplicada 
à Matemática Licenciatura em Matemática

- O computador como recurso para o processo de ensino-
aprendizagem da Matemática;
- Softwares aplicativos e softwares educativos

Introdução à 
Programação

Licenciatura em Ciência da 
Computação

- Elaboração de algoritmos
- Conceitos básicos de programação (variáveis, operadores e 
expressões)
- Estruturas de controle (seqüencial, condicional, repetição)
- Modularização (funções)
-  Recursividade
- Tipos complexos (listas, strings)
- Arquivos
- Bibliotecas de funções  .

Bacharelado em Sistemas de 
Informação

Linguagem de 
Programação 

Licenciatura em Ciência da 
Computação

- Abstração e encapsulamento
- Criação e manipulação de objetos e classes
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- Propriedades, métodos e construtores
- Ciclo de vida de um objeto 
- Associação e composição de objetos
- Herança e polimorfismo 
- Interfaces, classes concretas e abstratas
- Uso de construções de controle de fluxo em Java: if-then, if-
then-else, switch, for, while, do-while, break, continue, return
- Uso de arrays, da interface java.util.List e da classe 
java.util.ArrayList de Java, considerando a API a partir de Java 5
- Exceções em Java

Bacharelado em Sistemas de 
Informação

Programação 
Orientada a Objetos

Licenciatura em Ciência da 
Computação

- Abstração e encapsulamento
- Criação e manipulação de objetos e classes
- Propriedades, métodos e construtores
- Ciclo de vida de um objeto 
- Associação e composição de objetos
- Herança e polimorfismo 
- Interfaces, classes concretas e abstratas
- Uso de construções de controle de fluxo em Java: if-then, if-
then-else, switch, for, while, do-while, break, continue, return
- Uso de arrays, da interface java.util.List e da classe 
java.util.ArrayList de Java, considerando a API a partir de Java 5
- Exceções em Java
- Testes de Unidade usando JUnit

Bacharelado em Sistemas de 
Informação

Estrutura de Dados Licenciatura em Ciência da 
Computação

- Estrutura de dados lineares: pilhas, filas e listas encadeadas.
- Tabelas Hash.
- Estruturas de dados não lineares: árvores (binárias, de busca)
- Aplicações de árvores. Ordenação e pesquisa em memória. 
Introdução à teoria dos Grafos.  

Lógica Aplicada a 
Computação 

Bacharelado em Sistemas de 
Informação

- Proposições, conectivos, tabela-verdade
- Operações lógicas sobre proposições
- Construção de tabelas verdades
- Tautologias, contradições e contingências
- Implicação lógica e equivalência lógica
- Algebra das proposições
- Método dedutivo e formas normais
- Argumentos e regras de inferência
- Validade mediante tabelas verdades
- Validade mediante regras de inferência e equivalências
- Demonstração condicional e demonstração indireta
- Sentenças abertas
- Quantificadores

Licenciatura em Ciência da 
Computação

Rio Tinto, 07 de julho de 2011.

Prof. Gilberto Farias de Sousa Filho
Profa. Cibelle de Fátima Castro

Coordenação de Monitoria do Departamento de
Ciências Exatas/CCAE/CAMPUS IV - UFPB

Prof.. Rodrigo Rebouças de Almeida
Chefe do Departamento de

Ciências Exatas /CCAE/CAMPUS IV - UFPB
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