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EDITAL N° 12/2014 – 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 “TI0044 - Técnicas de 
Programação para Engenharia I” turno DIURNO. Abaixo se encontram as 
informações necessárias aos candidatos: 
 
1. Prazo de inscrições: até 21/02/2014; 
2. As inscrições serão feitas via e-mail. Os interessados deverão preencher o 

Formulário de Inscrição para Seleção de Monitor, disponível na página do DETI,  
(http://www.deti.ufc.br/index.php/documentos-e-formularios) e enviar juntamente 
com o Histórico Escolar atualizado para marques@ufc.br e danielo@ufc.br. 
Colocar no assunto do e-mail: “Seleção Monitoria PID 2014 - TPE 1 Diurno”; 

3. O processo de seleção constará de duas etapas sequenciais: (i) avaliação do 
histórico escolar e (ii) entrevista. O professor responsável entrará em contato 
com os selecionados da etapa (i) para agendamento de entrevista, a ser 
realizada na segunda-feira dia 24/02/2014;  

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

5. As atividades do monitor estão descritas no plano de trabalho do subprojeto de 
monitoria da disciplina disponível no DETI. 

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

7. O monitor deve dispor de 12 horas semanais livres, incluindo os horários das 
aulas de laboratório da disciplina (quartas-feiras de 8h às 12h), para dedicar-se 
à atividades de monitoria. 

8. No ato da inscrição os candidatos deverão 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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