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EDITAL n. 275/2021 

 

Dispõe sobre a abertura de inscrição e seleção de estudantes de 
graduação para atividades de monitoria junto aos cursos de 
graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense – 
UNESC. 

 

A Diretoria de Ensino de Graduação, vinculada a Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade do Extremo 
Sul Catarinense, torna pública a todos os interessados, os critérios de inscrição e seleção de 
estudantes de graduação para realização de atividades de monitoria no 2º semestre de 2021, nos 
termos e condições presentes neste edital. 

 
1. Do período de inscrição 
 

1.1 As inscrições estarão abertas no período 15 e 16 de setembro de 2021.  
 
2. Local para realização das inscrições 
 

2.1 As inscrições deverão ser realizadas com envio do formulário próprio (ANEXO II) ao e-mail dos cursos de 
origem das disciplinas oferecidas. 
 
2.1.1 Relação de e-mail dos cursos das disciplinas oferecidas para atividades de Monitoria: 
 

Curso E-mail Curso 

Artes Visuais artesvisuais@unesc.net  

Enfermagem enfermagem@unesc.net 

Teatro teatro@unesc.net 

Tecnológicos tecnologicos@unesc.net 

 
3. Dos requisitos necessários para inscrição 
 

3.1 São requisitos necessários para a inscrição do acadêmico: 
a) Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da UNESC; 
b) Ter sido aprovado na disciplina para a qual se inscreveu; 
c) Estar adimplente com a Instituição; 
d) Ter internet e computador próprio para realização das atividades; 
e) Ter disponível o horário estabelecido pelo curso para realizar os atendimentos. 

 
4. Das disciplinas 
 

4.1 Os alunos selecionados nos termos do presente Edital realizarão atividades de monitoria nas 
disciplinas descritas no anexo 1 (um) deste Edital. 
 

 

 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC  

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA – PROACAD  

DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
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5. Da seleção 
 

5.1 A seleção dos candidatos à monitoria será realizada obedecendo aos critérios a seguir descritos:  
a) Ter o aluno capacidade de desempenho nas atividades técnico-didáticas da disciplina de 

monitoria para a qual se inscreveu; 
b) Ter o maior índice acadêmico; 
c) Ser aprovado em entrevista realizada online via Google Meet agendada pelo curso; 

 
5.2 A entrevista será realizada pelo professor da disciplina e pelo coordenador do curso. 
 
5.3 As coordenações dos cursos deverão fazer a seleção no período de 17 de setembro de 2021. 
 
5.4 A seleção obedecerá aos seguintes critérios de desempate, na ordem em que estão descritos: 
a) Melhor avaliação na disciplina pretendida; 
b) Melhor média geral nas disciplinas já cursadas; 
c) Disponibilidade de tempo. 
 
5.5. Quando houver apenas um candidato inscrito o mesmo será automaticamente selecionado, desde 
que atenda as especificações do ANEXO I deste edital.  
 
6. Das atribuições  
 
6.1. São atribuições do monitor: 

a) Auxiliar o professor-orientador na preparação do plano de aula e trabalhos da disciplina; 
b) Assessorar os estudantes em sala de aula; 
c) Assessorar os estudantes, em grupos ou individualmente, extraclasse, se autorizado pelo 

professor; 
d) Atuar como elo entre professores e alunos, visando ao constante ajustamento da proposta de 

ensino-aprendizagem; 
e) Realizar estudos teóricos e revisão bibliográfica sob a orientação do professor a fim de 

enriquecer a disciplina; 
f) Orientar alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem; 
g) Comunicar imediatamente a Coordenação do Curso em caso de necessidade de afastamento 

do programa. 
 

6.2. O monitor não poderá, em hipótese alguma, substituir o professor em qualquer atividade. 
 

6.3. São atribuições do professor orientador: 
 

a) Participar do processo de seleção de alunos-monitores; 
b) Elaborar plano de atividades em conjunto com seu(s) monitor(es) e encaminhá-lo, no início do 

semestre, para a Coordenação de Curso; 
c) Orientar e/ou auxiliar o(s) monitor(es) em suas atividades; 
d) Avaliar o trabalho de monitoria, elaborando e encaminhando relatórios à Coordenação de 

Curso sempre que necessário; 
e) Participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Curso; 
f) Comunicar imediatamente a Coordenação do Curso em caso de afastamento ou abandono do 

programa. 
 
7. Da divulgação dos alunos selecionados 
 
7.1 A relação dos candidatos selecionados será divulgada no dia 20 de setembro de 2021, pela 
Diretoria de Ensino de Graduação no site da UNESC - www.unesc.net, e por e-mail às coordenações 
de cursos. 
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8. Das disposições gerais 
 
8.1 Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato declara-se ciente e de acordo com todas as normas 
do processo seletivo, bem como suas atribuições, previstas na Resolução nº 11/2007/CONSU. 
 
8.2 A bolsa de estudos do aluno monitor corresponde ao número de horas semanais monitoradas, não 
podendo ultrapassar 20 (vinte) horas/aula semanais, sob a forma de abatimento na mensalidade, não 
gerando qualquer vínculo empregatício. 
 
8.3 O valor da bolsa de estudos para atividades de monitoria será correspondente ao mesmo valor 
estipulado para o Programa de “Bolsa Estágio Interno” da UNESC.  
 
8.4 O aluno monitor elaborará um relatório semestral com as devidas atividades desenvolvidas na 
monitoria, com acompanhamento e parecer do professor responsável pela disciplina da monitoria. O 
relatório, junto a lista de presença de monitorados, deverá ser entregue ao final do semestre, no curso 
onde a disciplina ofertada. O curso, por sua vez, entregará na Diretoria de Ensino de Graduação. 
 
8.4.1 O relatório semestral deverá ser elaborado dentro das normas da ABNT, conforme modelo 
disponibilizado no site da UNESC. 
 
8.5 O aluno monitor deverá preencher a cada encontro a planilha online de horas, detalhando o dia e 
horário que a monitoria foi realizada. O Curso acompanhará a realização das atividades e 
preenchimento do formulário específico. 
 
8.6 Caso não haja demanda suficiente de alunos para serem monitorados, nos dois primeiros meses, a 
monitoria será cancelada. 
 
8.7 As atividades de monitoria iniciarão a partir do dia 20 de setembro de 2021. 
 
8.8 O presente edital tem validade para inscrições à monitoria para o 2º semestre de 2021. 
 
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Ensino de Graduação da UNESC. 
 
 
Criciúma, 15 de setembro de 2021. 
 
 

Prof. Me. Marcelo Feldhaus 
Diretor de Ensino de Graduação 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.unesc.net/portal/resources/official_documents/1694.pdf?1225767600
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ANEXO I do Edital n. 275/2021  
RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS COM VAGAS PARA MONITORIA E RESPECTIVAS DESCRIÇÕES 

 

 
 

CURSO DISCIPLINA EMENTA FASE VAGAS  DIA E HORÁRIO 
CARGA 

HORÁRIA  
SEMANAL 

CURSO DE ARTES VISUAIS - LICENCIATURA 

ARTES VISUAIS – 
LICENCIATURA 

LABORATÓRIO DE 
FOTOGRAFIA 

ESTUDO DOS ELEMENTOS DA 
LINGUAGEM DA FOTOGRAFIA. 

POÉTICA DA FOTOGRAFIA. 
PESQUISA E PROCEDIMENTOS DA 
FOTOGRAFIA EM SEUS ASPECTOS 

HISTÓRICOS, CONCEITUAIS E 
EXPRESSIVOS. 

2ª 01 
SEGUNDA-

FEIRA 
19H ÀS 22H35 

3H35 

CURSO DE ARTES VISUAIS - BACHARELADO 

ARTES VISUAIS – 
BACHARELADO 

MATERIAIS 
EXPRESSIVOS 

MODELAGEM E MOLDAGEM EM 
MATERIAIS DIVERSOS. APLICAÇÃO 

DE ESCALA PARA O PROJETO 
ARTÍSTICO. ELABORAÇÃO DE 
MODELOS E MAQUETES EM 

MATERIAIS DIVERSOS. TROCA DE 
EXPERIÊNCIAS EM ATELIÊ 

COLETIVO DANDO ÊNFASE À 
PRODUÇÃO E AO 

DESENVOLVIMENTO DE 
PROCESSOS DE CRIAÇÃO COM 

DIFERENTES MATERIAIS. 

2ª 01 
SEXTA-FEIRA 

19H ÀS 22H35 
3H35 

CURSO DE ENFERMAGEM 

ENFERMAGEM ANATOMIA I 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA 
ANATOMIA, NOMENCLATURA 

ANATÔMICA E CONSTITUIÇÃO E 
MORFOLOGIA DOS SISTEMAS DO 
CORPO HUMANO: ESQUELÉTICO, 

ARTICULAR, MUSCULAR, 
TEGUMENTAR, RESPIRATÓRIO, 

CARDIOVASCULAR, DIGESTÓRIO, 
LINFÁTICO, GENITAL MASCULINO, 

GENITAL FEMININO, URINÁRIO, 
ENDÓCRINO E NERVOSO. 

1ª 01 
QUINTA-FEIRA 
19:00 ÁS 22:35 

4H 

CURSO DE TEATRO 

TEATRO - 
BACHARELADO 

TEATRO DE ANIMAÇÃO 

A PRESENÇA DA LINGUAGEM DO 
TEATRO DE MARIONETES NAS 

PROPOSTAS DAS VANGUARDAS 
ARTÍSTICAS DO PRINCÍPIO DO 

SÉCULO XX. HISTÓRIA DO TEATRO 
DE BONECOS; DIFERENTES 

TÉCNICAS DE CONFECÇÃO E 
ANIMAÇÃO. DRAMATURGIA NO 

TEATRO DE ANIMAÇÃO. 

4ª 01 
TERÇA-FEIRA 

19H ÀS 22H35 
3H35 
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CURSO DISCIPLINA EMENTA FASE VAGAS  DIA E HORÁRIO 
CARGA 

HORÁRIA  
SEMANAL 

CURSOS TECNOLÓGICOS 

CURSOS 
TECNOLÓGICOS 

PLANTÕES DE 
MATEMÁTICA BÁSICA 

22769 - GESTÃO CONTÁBIL 
Ementa: Princípios contábeis. A 
receita. A despesa. O lucro. 
Regimes contábeis e apuração 
de resultados. Estruturação das 
demonstrações contábeis. 
Análise vertical e horizontal. 
Análise das demonstrações 
contábeis por meio de 
indicadores financeiros, de 
endividamento, econômicos e 
operacionais. Ciclos 
operacionais de negócios.  
Análise do capital de giro. 
Noções de contabilidade 
ambiental. 
  
22772 - ESTATÍSTICA APLICADA 
À PESQUISA ORGANIZACIONAL 
Ementa: Introdução à pesquisa. 
Modelos de pesquisa. Técnicas 
e instrumentos de coleta de 
dados. Medidas descritivas de 
posição e dispersão. Análise dos 
dados: qualitativa e 
quantitativa. Relatório da 
pesquisa. 
  
22775 - GESTÃO DE CUSTOS 
Ementa: Histórico e conceitos 
de custos; Classificação dos 
custos; Métodos e sistemas de 
custeios; Critérios de rateio; 
Formação do preço de venda; 
Indicadores de Desempenho: 
Margem contribuição, ponto de 
equilíbrio; Custos para a 
tomada de decisão. 
  
22777 - MATEMÁTICA 
FINANCEIRA 
Ementa: Capitalização simples e 
composta. Equivalência 
financeira. Taxa de juros: 
proporcional, equivalente, 
nominal, efetiva e real. 
Operações de financiamentos e 
investimento; séries uniformes 
e variadas. Sistema de 
Amortização. Análise de 
viabilidade econômica e 
financeira. 
  
 

D 
I 
V 
E 
R 
S 
A 
S 
 
F 
A 
S 
E 
S 
 

01 
SEXTAS-FEIRAS 
20H30 ÀS 22H 

1H30 
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22778 - EMPREENDEDORISMO 
Ementa: Histórico e conceito do 
empreendedorismo; Perfil e 
características do 
empreendedor; Fatores de 
sucesso e insucesso dos 
empreendimentos; 
Identificação de oportunidades 
e ameaças; Empreendedorismo 
corporativo; Inovação, Desafios 
e tendências na atualidade 
(produtos e serviços com 
identificação étnico cultural 
e/ou apelo socioambiental). 
Noções e estrutura de Plano de 
Negócios. Formalização de um 
negócio. Financiamento de 
novos negócios. 
  
22781 - ORÇAMENTO E 
FINANÇAS CORPORATIVAS 
Ementa: Introdução a finanças 
de curto prazo. Gestão de 
Caixa. Gestão de estoques. 
Gestão de Contas a Receber e a 
Pagar. Análise de crédito. 
Fontes de empréstimos e 
Financiamentos. Orçamento 
empresarial. Tipos de 
orçamentos: vendas, produção, 
custos e despesas operacionais, 
investimentos e caixa. 
Demonstrações financeiras 
projetadas. Análise 
orçamentária. Gestão de risco 
financeiro. Atividades Práticas 
(AP´s). 
  
22789 - PLANO DE NEGÓCIOS II 
Ementa: Plano Financeiro: 
faturamento, investimentos, 
fontes de recursos, custos fixos 
e variáveis, demonstração do 
resultado. Quadros financeiros. 
Principais indicadores 
econômico-financeiros. Análise 
da Viabilidade. 
Responsabilidade Social. 
Atividades de Extensão (AE´s). 
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ANEXO II do Edital n. 275/2021  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE MONITORIA 
 

                 
                    UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 

PROGRAMA DE MONITORIA 
 

 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA – 2021/2 
 

 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 
Nome:  

E-mail: 

Curso:                                                      código acadêmico:   

Disciplina que deseja ser monitor:  

 

Informamos que os horários da Monitoria deverão ser obedecidos, conforme estabelecido no EDITAL 
Nº 275/2021, publicado em 15 de setembro de 2021. 

                                                         
                                         Criciúma, _____de ______________de ________. 
 
 
                                                        __________________________ 

Assinatura do candidato 
 

 
Parecer da Coordenação 

A Coordenação do Curso somente deverá preencher este campo, após a seleção dos candidatos. 

(Justificar o motivo do deferimento ou indeferimento, nos termos do item 5 (Da Seleção), do EDITAL Nº 275/2021). 

 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Inscrição: (    ) Deferida      (     ) Indeferida 
 

 
 
 
 
Assinatura e Carimbo do Coordenador do Curso               Assinatura do prof. Resp. da Disciplina 

 
 

 


