
EDITAL Nº 001/2010/ UNA HCE  

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

 

A Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação, com base na resolução 11/2007/CONSU, torna público 
os critérios de inscrição e seleção de estudantes de graduação para atividades de monitoria, para o 1º semestre de 
2010. 

 

1. Do período de inscrição 
 
1.1 As inscrições estarão abertas no período de 10 a 19 de março de 2010. 
 
2. Local e horário para realização das inscrições 
 
2.1 As inscrições poderão ser realizadas, no curso de origem, ou na Diretoria da Unidade Acadêmica de Humanidades, 
Ciências e Educação – UNA HCE no horário das 13h30 às 22h, na sala 14 do bloco administrativo da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense – UNESC, situada na Avenida Universitária, nº 1105, Bairro Universitário – Criciúma/SC. 
 
3. Procedimentos a serem realizados pelos cursos 
 
3.1 Após a realização das inscrições os cursos de Graduação deverão analisar as mesmas e enviar todas as inscrições 
com parecer à Diretoria da Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação – UNA HCE no horário das 
13h30 às 22h, na sala 14 do bloco administrativo da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, situada na 
Avenida Universitária, nº 1105, Bairro Universitário – Criciúma/SC.  
 
4. 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 aprovação na disciplina para a qual se inscreveu.   
 
5. Das disciplinas 
 
5.1 Os alunos selecionados nos termos do item 5.1 do presente edital, realizarão atividades de monitoria nas disciplinas 
a seguir descritas: 

ARTES VISUAIS – BACHARELADO  

DISCIPLINA JUSTIFICATIVA EMENTA PERFIL 
 

FASE 
 

HORÁRIO C/H 

Serigrafia e 
Estamparia 

Têxtil 

Suprir a necessidade de 
alguns alunos no que 
tange a utilização dos 

materiais e equipamentos 
da serigrafia. 

A serigrafia e as técnicas 
tradicionais da gravura: ausência da 

função reprodutiva, as 
especificidades técnicas e suas 

primeiras aplicações no campo da 
gravura artística e estamparia têxtil; 

A serigrafia e a gravura original; 
Serigrafia e fotografia originais para 

impressão, criação, projeto, 
planejamento gráfico. 

Responsável, 
Afetivo, 

Capaz de executar 
as tarefas 

solicitadas, 
Ter cursado a 

disciplina. 

7ª ou 8ª 
fase 

3ª feira – 
19:00h às 
22h30min 

 
5ª feira – 
19:00h às 
22h30min 

  
6ª feira – 
19:00h às 
22h30min 

20h 
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CIENCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO 

DISCIPLINA JUSTIFICATIVA EMENTA PERFIL 
 

FASE 
 

HORÁRIO C/H 

Ecotoxicologi
a 

É necessário a preparação 
prévia do material e auxílio 

durante o manuseio dos 
mesmos. 

Conceitos básicos e princípios 
fundamentais de toxicologia 
ambiental, ecotoxicologia e 

biomonitoramento. 
Biomonitoramento: Uso de 

bioindicadores; indicadores da 
qualidade ambiental. Testes de 

toxidade padronizados com 
organismos de vários níveis tróficos: 
CE50 e LD50. Legislação federal e 
estadual. Tipos de contaminação e 

suas fontes: cinéticas dos 
contaminantes no ambiente e nos 

organismos. Efeitos de metais 
pesados sobre animais e plantas. 

Acadêmico do 
Curso de Ciências 
Biológicas, tendo 

cursado as 
disciplinas de 

Química e 
Ecotoxicologia. 

6ª fase 
Sexta-feira 

(13h30min às 
17h10min) 

72h 

Anatomia e 
Morfologia 

Vegetal 

Acompanhamento das 
aulas práticas; 

Coleta de material vegetal; 
Acompanhamento aos 

acadêmicos; 
Reforço dos conteúdos 

programáticos; 
Acompanhamento e 
esclarecimentos do 

trabalho prático semestral 
– Exsicatagem de folhas 

Introdução ao estudo da Botânica. 
Citologia e Histologia. Morfologia e 

Anatomia Vegetal-raiz, caule e folha. 

Dedicado; 
Responsável; 
Disponível; 

Desenvoltura; 
Habilidade 

Laboratorial de 
microscopia; 

Confiável; 
Experiente. 

Ter 
concluído 

a 
disciplina 

com 
média 

superior 
à 7,0. 

Sexta-feira 
Matutino 

(8h20min às 
11h55min nas 

práticas 
agendadas ou 
em horários a 

serem 
combinados). 

4h 

Biofísica 

Necessidade de auxílio em 
aulas práticas e orientação 

de estudantes na 
elaboração de seus 
estudos dirigidos e 

seminários previstos na 
disciplina, além de prestar 
auxílio extraclasse para o 
entendimento da matéria. 

Membranas biológicas. Dispersões. 
Biofísica da água: Difusão. Osmose. 

Transporte de íons e 
macromoléculas através das 

membranas biológicas. 
Bioeletrogênese, canais iônicos e 
potenciais de repouso e de ação, 

propagação dos potenciais e 
integração neural do organismo. 

Radiobiologia: interação das 
radiações com a matéria. Origem e 

evolução das lesões induzidas pelas 
radiações. Efeitos somáticos e 

genéticos das radiações. 
Fenômenos de superfície. 

Acadêmico do 
Curso de Ciências 

Biológicas que 
tenha cursado a 

terceira fase e que 
tenha obtido 
aprovação na 

disciplina. 

3ª fase 

Segunda-feira 
das 14h às 
16h30min e 

terça-feira das 
16h às 

18h30min 

5h 

Genética de 
Populações 

Necessidade de auxílio na 
orientação de estudantes, 

na elaboração de seus 
estudos dirigidos e em 
seminários previstos na 

disciplina, além de prestar 
auxílio extraclasse para o 
entendimento da matéria. 

Dinâmica dos genes nas 
populações. Herança poligênica e 

herdabilidade. Flutuações numéricas 
nas populações naturais. Variáveis 

demográficas e sua evolução. 
Polimorfismos genéticos. Lei de 
Hardy-Weinberg e alterações de 

equilíbrio. 

Acadêmico do 
Curso de Ciências 

Biológicas que 
tenha cursado a 

disciplina e obtido 
aprovação. 

4ª fase 
Terça-feira e 
quarta-feira, 

das 17h às 19h 
4h 

 
CIENCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA 

DISCIPLINA JUSTIFICATIVA EMENTA PERFIL 
 

FASE 
 

HORÁRIO C/H 

EACH 

O número de alunos 
inviabiliza o uso de apenas 

um laboratório para as 
aulas práticas. 

Estudo do desenvolvimento 
embrionário comparado dos 

principais filos e classes zoológicas: 
processos e estratégias de 

reprodução assexuada e sexuada; 
diversidade de gametas e 

fecundação, tipos de ovos e 
clivagem do zigoto em diferentes 

grupos, formação da blástula, 
gastrulação e o destino do 

bastóporo, folhetos germinativos, 

Acadêmico do 
Curso de Ciências 
Biológicas tendo 

cursado as 
disciplinas de 

Biologia Celular e 
EACH.  

2ª fase Sexta-feira (19h 
às 22h30min) 72h 
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cavidades embrionárias e cavidades 
corporais, tipos de formação do 

celoma, mesoderme e organogêse, 
diversidade larval, aspectos 

genéticos da embriologia animal, 
generalidades sobre histologia, 

características gerais e funções dos 
tecidos animais. 

Biofísica 

Necessidade de auxílio em 
aulas práticas e orientação 

de estudantes na 
elaboração de seus 
estudos dirigidos e 

seminários previstos na 
disciplina, além de prestar 
auxílio extraclasse para o 
entendimento da matéria. 

Membranas biológicas. Dispersões. 
Biofísica da água: Difusão. Osmose. 

Transporte de íons e 
macromoléculas através das 

membranas biológicas. 
Bioeletrogênese, canais iônicos e 
potenciais de repouso e de ação, 

propagação dos potenciais e 
integração neural do organismo. 

Radiobiologia: interação das 
radiações com a matéria. Origem e 

evolução das lesões induzidas pelas 
radiações. Efeitos somáticos e 

genéticos das radiações. 
Fenômenos de superfície. 

Acadêmico do 
Curso de Ciências 

Biológicas que 
tenha cursado a 

terceira fase e que 
tenha obtido 
aprovação na 

disciplina. 

3ª fase 
Terça-feira 

(17h30min às 
22h30min) 

5h 

Botânica 
Sistemática II 

Necessidade de realizar 
coletas de material 
botânico para aulas 

práticas, na maioria das 
vezes fora do campus da 

UNESC. 

Introdução à taxonomia de plantas 
vasculares com sementes. Divisão 

Magnoliophyta (Angiospermae). 
Principais classes, ordens, famílias e 

seus representantes. Divisão 
Pinophyta (Gymnospermae) 

-Ter cursado 
Botânica 

Sistemática II com 
bom 

aproveitamento; 
-Não estar cursando 
Ciências Biológicas 

à noite;  
-Ter disponibilidade 

para coleta nos 
períodos vespertino 

(preferencial) ou 
matutino; 

- Disponibilidade 
para acompanhar as 

aulas práticas. 

A partir 
da 5ª 
fase 

Terça-feira (08h 
às 11h - manhã 
ou 15h às 18h 

– tarde) e terça-
feira (19h às 
22h30min) 

6:30
h 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA  

DISCIPLINA JUSTIFICATIVA EMENTA PERFIL 
 

FASE 
 

HORÁRIO C/H 

Cineantropo
metria 

(Bacharelado
) 

Para que os acadêmicos 
possam reforçar os 

conteúdos práticos no 
laboratório de 

cineantropometria. Tendo 
em vista que durante as 

aulas não há tempo 
suficiente. 

Histórico, critérios para validação de 
testes de aptidão física, medidas e 

avaliação cineantropométricas, 
princípios básicos para elaboração 
de testes, habilidades técnicas na 

utilização de equipamentos, 
aplicação de baterias de testes, uso 

de programas de medidas e 
avaliação.             

Acadêmico que já 
tenha cursado a 

disciplina de 
cineantropometria, 
comunicativo e que 
domine as técnicas 

de medidas 
antropométricas. 

A partir 
da 6ª 
fase 

À ser acordado 
posteriormente 

com os 
acadêmicos 

5h 

Anatomofisiol
ogia 
 I e II 

(Bacharelado 
e 

Licenciatura) 

Acompanhamento do 
estudo prático em 

laboratório extraclasse. 

Localização anatômica, morfologia e 
funcionalidade dos sistemas 

orgânicos: muscular, osteo-articular, 
digestivo. 

Localização anatômica, morfologia e 
funcionalidade dos sistemas 
orgânicos: Neuro-endócrino, 

Respiratório, Cardiovascular e 
Circulatório.   

Ter cursado as 
disciplinas, possuir 

domínio dos 
conteúdos e ser 

responsável com os 
horários. 

A partir 
da 4ª 
fase 

À ser acordado 
posteriormente 

com os 
acadêmicos 

4h 

 
 
 
 

LETRAS 
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DISCIPLINA JUSTIFICATIVA EMENTA PERFIL 
 

FASE 
 

HORÁRIO C/H 

Estudos 
Lingüísticos: 

história e 
concepção 

Trata-se de uma disciplina 
teórica cujo local de 
ministração é junto à 

primeira fase. Em função 
do seu caráter teórico, 

exige-se do aluno muita 
leitura, sendo essa leitura 
bastante técnica, o que 

requer o auxílio de 
monitores para leitura e, 

conseqüentemente, 
estudo. 

A Lingüística como ciência. Língua-
linguagem. Linguagem e cérebro. 

Signo lingüístico. Princípios básicos 
do Estruturalismo. Introdução aos 

estudos gramaticais (tipos de 
gramática, gramaticalidade e 

aceitabilidade). Língua, sociedade e 
cultura. 

Acadêmicos que já  
tenham cursado a 
disciplina e que 

tenham um 
aproveitamento de, 
no mínimo, média 

8,0. 

A partir 
da 4ª 
fase 

Segunda-feira 
(18h às 19h) 4h 

Lingüística III 

A mesma reflexão posta 
na justificativa anterior 

também se aplica a esta, 
salientando para o 

propósito de que faz-se 
necessário o 

acompanhamento da 
leitura para dirimir dúvidas 

que se apresentam 
durante o processo. 

O português do Brasil: antecedentes 
históricos. Prática de pesquisa em 
lingüística materna e estrangeira. 

Acadêmicos que já  
tenham cursado a 
disciplina e que 

tenham um 
aproveitamento de, 
no mínimo, média 

8,0. 

A partir 
da 4ª 
fase 

Quinta-feira 
(18h às 19h) 4h 

Língua 
Inglesa I 

A disciplina de Língua 
Inglesa requer um apoio 

extra devido a sua 
complexidade de objetivos: 

fala, escuta, escrita e 
leitura. Em especial nas 

primeiras fases do curso, 
muitos acadêmicos 
apresentam pouca 

familiaridade com a língua 
por razões diversas: ter 

cursado outra disciplina no 
Ensino Médio, ter feito o 
Ensino Fundamental e 
Ensino Médio há muito 

tempo, etc. 

Estruturas gramaticais no presente 
simples e contínuo. Produção Oral. 

Uso do dicionário. Estudo das 
principais teorias de aquisição/ 

aprendizagem e suas implicações 
para o ensino de língua inglesa. 
Introdução às culturas de língua 
inglesa por meio da leitura de 

paradidáticos. Introdução à fonologia 
e fonética da língua inglesa 

Nível intermediário 
de fluência em 
língua inglesa; 

médias acima de 8,0 
nas disciplinas de 

Língua Inglesa que 
já cursou; 

comprometimento; 
bom 

relacionamento. 

1ª fase Quinta-feira 
(18h às 19h) 4h 

 
 
 
6. Da seleção  
 
6.1 A seleção dos candidatos à monitoria será realizada obedecendo a dois dos três 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) Ser aprovado em entrevista; 
c) Ser aprovado em prova escrita. 
 

6.2 A definição dos 02 (dois) critérios a serem utilizados na seleção será de competência do curso no qual a disciplina 
se insere. 
6.2.1 Os critérios definidos pela coordenação deverão ser divulgados nos murais dos cursos até o dia 19 de março de 
2010. 
 
6.3 A entrevista e a prova serão coordenadas pelo professor da disciplina e pelo coordenador do curso. 
  
6.4 As coordenações deverão fazer a seleção no período de 22 a 25 de março de 2010. 
 
6.5 A seleção obedecerá aos seguintes critérios de desempate, na ordem em que estão descritos: 
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a) Melhor avaliação na disciplina pretendida; 
b) Melhor média geral nas disciplinas já cursadas. 
 
6.6. Quando houver apenas um candidato inscrito o mesmo será automaticamente selecionado, desde que atendidos o 
item 3.1 deste edital.  
 
7. Da divulgação dos alunos selecionados 
 
7.1 A relação dos candidatos selecionados será divulgada no dia 26 de março de 2010, no mural da UNA HCE, Bloco 
Administrativo e por e-mail às coordenações de cursos. 
 
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 n. 11/2007/CONSU. 
 
8.2 A bolsa de estudos do aluno monitor corresponde ao número de horas semanais monitoradas, não podendo 
ultrapassar 20 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. 
8.4.1 O relatório semestral entregará dentro das normas da ABNT, conforme modelo disponível no site da UNESC. 
 
8.5 O aluno monitor deverá entregar na UNA HCE o relatório semestral, e a folha ponto mensalmente até o dia 21 de 
cada mês. 
 
8.6 Caso não haja demanda suficiente de alunos para serem monitorados, nos dois primeiros meses, a monitoria será 
cancelada. 
 
8.7 O presente edital tem validade para inscrições à monitoria para o 1º semestre de 2010. 
 
8.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UNESC. 
 
Criciúma, 10 de março de 2010. 
 
 
 
Profª Msc Samira Casagrande 
Diretora da Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação.  
 
 


