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ABERTURA DE EDITAL N° 10/2014 – DETI 
 

SELEÇÃO PARA MONITOR 
 

 O Chefe do Departamento de Engenharia de Teleinformática do Centro de 
Tecnologia da UFC vem comunicar aos alunos interessados que estarão abertas as 
inscrições para SELEÇÃO DE MONITORIA para a disciplina “Projeto Lógico 
Digital” turno DIURNO. Abaixo encontram-se as informações necessárias aos 
candidatos: 

 

1. Período de Inscrição: de 10/02/2014 a 19/02/2014; 
2. Horário de Inscrição: horário de funcionamento da secretaria do DETI; 
3. Local de Inscrição: Secretaria do DETI; 
4. O processo de seleção constará de uma PROVA ESCRITA elaborada pelo 

professor responsável pela disciplina, versando sobre Técnicas de Projeto 
Lógico Digital e será aplicada das 14h às 16h do dia 20/02/2014 (quinta-feira) 
no laboratório de PLD (lab 4) do DETI bloco 725. 

5. Não poderão inscrever-se alunos portadores de HISTÓRICOS ESCOLARES 
que registrem REPROVAÇÃO na disciplina de cuja bolsa de monitoria pretende 
concorrer; 

6. A nota mínima exigida para aprovação no processo de seleção será de 7,0 (sete 
vírgula zero); Em caso de empate, a ordem de classificação seguirá a ordem 
decrescente das médias finais obtidas pelos alunos na disciplina Projeto Lógico 
Digital (TI045). Sendo assim, um candidato com uma média final maior estará 
melhor classificado que um candidato com uma média final inferior. Ainda 
prevalecendo o empate, os candidatos serão classificados seguindo a ordem 
decrescente dos seus IRAs. Sendo assim, um candidato com um maior IRA 
estará melhor classificado que um candidato com um IRA inferior. Ainda 
prevalecendo o empate, os candidatos serão classificados através de sua idade, 
obtendo uma melhor classificação aquele que tiver a maior idade. 

7. As atividades do monitor estão descritas no plano de trabalho do subprojeto de 
monitoria da disciplina disponível no Departamento de Teleinformática. 

8. O acompanhamento e a avaliação do monitor serão efetuados considerando-se 
a freqüência mensal, o cumprimento do plano de trabalho especificado no 
subprojeto, o relatório de atividades do aluno e a apresentação de trabalhos nos 
Encontros Universitários. 

9. O monitor deve dispor de 12 horas semanais livres, nos horários das aulas 
práticas da disciplina (Quartas das 08h00min às 12h00min), para dedicar-se à 
atividade de monitoria. 

10. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar histórico escolar e estar 
de acordo com o PLANO DE TRABALHO elaborado pelo docente orientador da 
disciplina mencionada no Edital, o qual está em anexo juntamente com o 
subprojeto de monitoria da disciplina. 
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