
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 

DIRETORIA DE REGULAÇÃO ACADÊMICA 
PROGRAMA DE MONITORIA 

Anexo a Resolução 388/CONSEA 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES 
(FORMULÁRIO N 02) 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 Campus de Guajará-Mirim 

 Departamento Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais 

 Disciplina(s): 

1) CSA30003 CIÊNCIA E METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA 

2) CSA30027 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AGROECOSSISTEMAS 

 Número de vagas: 02 vagas, sendo 01 para cada disciplina. 

 

2. OBJETIVO DA MONITORIA 

 

O Programa de Monitoria da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, de 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, tem o objetivo de 

preparar o discente para a atividade docente, mesmo nos cursos com grau de 

bacharelado, e promover melhoria na qualidade de ensino da graduação, articulando 

teoria e prática, na produção do conhecimento, sob a orientação de um docente 

responsável pela disciplina na qual o discente for monitor. A atividade de monitoria, 

além do caráter formativo para o monitor, deve contribuir também para o rendimento 

satisfatório de discentes que estejam cursando o primeiro e o segundo período 

acadêmico ou de períodos subsequentes, que estejam com dificuldade de 

aprendizagem no conteúdo da disciplina a que o monitor irá dar suporte. 

 

3. INSCRIÇÕES 

 Período: 12 a 14 de março de 2019 

 Horário: Das 09h00min às 11h00min e das 15h00min às 17h00min 

 Local: Coordenação do Departamento Acadêmico de Ciências Sociais (DACSA), no Campus 

UNIR de Guajará-Mirim, sala 10, bloco B. 



 

4. DOS REQUISITOS 

Os candidatos às vagas de monitores deverão cumprir os seguintes requisitos: 

a) ter cursado o mínimo de 02 (dois) períodos letivos; 

b) ter cursado a disciplina objeto da monitoria ou sua(s) equivalente(s) ou, ainda, ter 

cursado disciplinas de caráter mais abrangente, a critério do departamento, e nelas obtido 

média igual ou superior a 60,0 (sessenta) e não ter coeficiente de rendimento inferior a  50,0 

(cinquenta) no histórico escolar; 

 c) apresentar declaração de disponibilidade de tempo para exercer a Monitoria; 

 d) apresentar declaração de não acúmulo de bolsa; 

 e) Currículo Lattes atualizado; 

 

5. AS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

- auxiliar o professor na preparação de trabalhos práticos e experimentais, de material 

didático, de atividades didático-pedagógicas de classe e/ou laboratório e de elaboração de 

apostilas para acompanhamento em sala de aula, sendo vedado, no entanto, sua participação 

na correção e avaliação de provas, bem como correções e avaliações de outros trabalhos 

acadêmicos, ministrar aulas e quaisquer atividades administrativas; 

- auxiliar o professor na orientação de alunos, esclarecendo dúvidas em atividades de 

classe e/ou laboratório; 

- auxiliar grupos de estudo em atividades extraclasse (consultas bibliográficas, ensaios 

laboratoriais, atividades de pesquisa, estudos de caso, estudos dirigidos, reforço de aula, 

solucionar exercício individualmente ou em pequenos grupos, dentre outros) para os discentes 

com dificuldade de aprendizagem dos componentes curriculares ou áreas que tenham relação 

com a disciplina na qual é monitor; 

- participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento na disciplina, como: 

estudos teóricos sob orientação do Professor da disciplina; revisão de texto; resenhas 

bibliográficas e outras desse tipo. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES: 

I. cumprir o estipulado no Termo de Compromisso e seus anexos proposto pela Pró-

Reitoria de Graduação - PROGRAD no período do Programa de Monitoria Acadêmica; 

II. exercer suas tarefas conforme Plano de Trabalho, formulário 03; 

III. cumprir 12 (doze) horas semanais de atividades de Monitoria, distribuídas 

considerando Calendário Acadêmico e conforme horários preestabelecidos com o seu 



Professor Orientador, devendo afixar junto ao Departamento, inclusive na página eletrônica do 

curso, os seus horários de plantão; 

IV. manter endereço residencial, e-mail e telefones atualizados na secretaria do 

Departamento Acadêmico a que está vinculado e na PROGRAD, conforme registro do monitor 

formulário 04; 

V. prestar frequência mensal, formulário 07, relatório de atividade mensal, formulário 08 

e, ao término das atividades da Monitoria prestar Relatório Final, formulário 09. 

 VI. informar por escrito ao Professor Orientador as dificuldades deparadas pelos alunos 

que são acompanhados pelo monitor, a fim de contribuir para o ensino e aprendizagem da 

disciplina. 

 VII. em caso de renovação, entregar ao Professor Orientador, no início de cada período 

do curso, atestado de matrícula expedido pela Diretoria de Registro e Controle Acadêmico - 

DIRCA; 

 VIII manter o Currículo Lattes atualizado; 

 

7. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO: 

 Atestado de matrícula, histórico escolar e Currículo Lattes atualizado. 

 

8. PROVAS 

Data: 18/03/2019 

Horário: 15h00min – 17h00min 

Local:  Auditório Pequeno do Campus UNIR de Guajará-Mirim. 

 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ciência e Metodologia Científica Aplicada aos Estudos Ambientais                                   

Ciência como via de conhecimento. Introdução à Ciência e ao Conhecimento Científico, através do estudo 

do Método Científico, fatos, leis e teoria. Estudo teórico e prático do método da pesquisa: projeto, fases, 

amostragem, coleta de dados, relatório final. Estudo dos principais trabalhos científicos: artigos, resenhas, 

monografias, etc. Abordagem histórico-filosófica sobre a questão da ciência e do método; Aspectos 

teóricos relacionados com o processo de produção científica e sua relação com tecnologia ambiental; 

Elementos para organização de trabalhos científicos; Normas de sistematização e apresentação de 

trabalhos acadêmicos. Orientação para o desenvolvimento do processo de pesquisa no que se refere a 

definição do problema, universo amostral, coleta e análise de dados, normas da ABNT; especificidade de 

experimentos/ensaios. Universidade. O ato de estudar. Pesquisa. Projeto de Pesquisa. 

 

BRANDÃO, C.R. (org.) - Pesquisa Participante. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1982. 

 

THIOLLENT, M. - Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo, Cortez-Autores Associados, 1986. 



 

Desenvolvimento Sustentável e Agroecossistemas      

Origens históricas do problema agrário no Brasil. Os intelectuais e a reforma agrária. A igreja e a reforma 

agrária. Os partidos políticos e a reforma agrária.O trabalhador rural e a reforma agrária. A constituição e 

a reforma agrária. A questão das pequenas e grandes propriedades. Os beneficiários da reforma agrária. 

Distribuição de terras já privatizadas. Terras passíveis de desapropriação. Os assentamentos da reforma 

agrária. A contra-reforma. MST – Movimento dos Sem Terra. Habitação popular em madeira. Trabalho 

escravo na agricultura. Capitalismo e agricultura no Brasil. Agricultura e desenvolvimento sustentável: 

uma relação do homem com a terra. A modernização da agricultura e o afastamento da natureza: questões 

de desenvolvimento sustentável. Terras agricultáveis e sua absorção por um sistema de desenvolvimento 

sustentável. Agricultura alternativa e desenvolvimento sustentável como alternativa para a agricultura. 

Agroecossistemas e agroecologia. Visão integrada da agricultura com o meio ambiente. Técnicas para 

minimizar o uso de agrotóxicos. Rotação de cultura. Consórcio de culturas. Manejo da entomofauna. 

Silvicultura, permacultura e agricultura orgânica. Proteção do solo. Zoneamento agrário. 

 

CALLENBACH, E. CAPRA, F.; GOLDMAN, L.; LUTZ, R.; MARBURG, S. Gerenciamento Ecológico - 

Ecomanangement: Guia do Instituto Elmwood de Auditoria Ecologica e Negócios Sustentáveis. Trad. C. 

Youssef. São Paulo: Ed. Cultrix/Amana. 1995. 

 

GRAZIANO NETO, F. - Questão agrária e ecologia - São Paulo, Brasiliense, Primeiros voos. 1982. 

 

HILDEBRAND, P e outros - Introdução à Pesquisa e Extensão de Sistemas Agrícolas Florestais. 

Tradução e revisão. Proença M. e Rancy C. Brasil,1988, Acre - UFAC-UF e Fundação Ford. 

 

HOGAN, D.J. Desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. XIII Congresso Brasileiro de Economia 

Doméstica e I Encontro Latino Americano de Economia Doméstica. 6 a 9/11/95. Pelotas, RS. (p.27-36). 

 

HOGAN, D.J.; VIEIRA, P.F. (Org.). Dilemas Sócioambientais e Desenvolvimento Sustentável. 

Campinas, SP: EDUNICAMP, 1992. 234p. 

 

MAIOMON, D. Responsabilidade ambiental das empresas brasileiras: realidade ou discurso In: 

CAVALCANTI, C. (org.) Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. Ed. 

Cortez/Fundação Joaquim Nabuco. São Paulo. 1995. 

 

RAMALHO, M.A.P.; SANTOS, J.B.; PINTO, C.B.P. (2001). Genética na Agropecuária. Ufla, 472p. 

 

TEIXEIRA, W.; MOTTA DE TOLEDO, M.C.; FAIRCHILD, T.R.; TAIOLI, F. (2000) Decifrando a 

Terra. Oficina de Textos, 557p. 

 

TROMPETTE, R. (2003). La Terre: une planète singulière. Belin Pour la Science, 304p. 

 

VON DER WEID, J.M. Agroecologia e Agricultura Sustentável. Simpósio de Agricultura Sustentável. 

Summa Phytopathologica. 20(1):63-7. 1994. 

 

 

10. DA SELEÇÃO 

No exame dos candidatos serão obedecidos aos seguintes critérios: 



 I - na prova escrita será avaliado o domínio do conteúdo da(s) disciplina(s) na(s) qual(is) 

o monitor irá atuar, cabendo a cada examinador atribuir uma nota de zero (0) a cem (100); 

 II - na análise do histórico escolar, serão considerados os requisitos desse edital, 

cabendo a cada examinador atribuir-lhes uma nota de zero a 100. 

 III - a nota final de cada avaliação será a média aritmética simples das notas conferidas 

pelos examinadores com análise do rendimento escolar; 

 IV - será considerado classificado no processo seletivo para o Programa de Monitoria 

Acadêmica o candidato que obtiver nota igual ou superior a sessenta (60) em cada uma das 

avaliações; 

 V - no caso de empate, terá preferência àquele que tiver cursado maior número de 

créditos; persistindo o empate, aquele que apresentar maior coeficiente de rendimento; 

  VI - a divulgação dos resultados far-se-á após a realização da última avaliação, dando-

se conhecimento das notas de cada examinador em cada avaliação e da nota final, com a 

respectiva classificação, através da ata da seleção. 

10.1 Resultado parcial será divulgado no dia 19/03/2019, com direito a recurso. O resultado final 

será divulgado no dia 20/03/2019. 

 

Guajará-Mirim, 28 de fevereiro de 2019 

 

__________________________________ 

Prof. Esp. Renato Pinto de Almeida Neto 


