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Edital 001/2022 - DFi/CaC

O Chefe do Departamento de Filosofia/Campus Caicó – UERN, no uso de suas

atribuições acadêmicas e administrativas, torna público, pelo presente Edital, a abertura de

inscrições para seleção de alunos(as), para o Programa Institucional de Monitoria – PIM 2022.1,

conforme estabelece a Resolução 052/2020 – CONSEPE, de 10 de setembro de 2020,

observando-se o que se segue:

I - DAS DISCIPLINAS E NÚMERO DE VAGAS:

CURSO DISCIPLINA MODALIDADE / Nº DE VAGAS

REMUNERADA NÃO
REMUNERADA

Filosofia Ética I 01 -

II - DAS MODALIDADES DE MONITORIA

A monitoria será exercida:

I. de forma remunerada, quando o monitor receber bolsa para desenvolver as atividades;

II. de forma não remunerada (voluntária), quando o monitor não receber bolsa para desenvolver

as atividades.

§ 1º O valor da bolsa de monitoria será fixado pelo Conselho Diretor da Fundação

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – CD/FUERN.

§ 2º A atividade de monitoria não gera vínculo empregatício entre o monitor e a UERN.

III – CRITÉRIOS PARA A INSCRIÇÃO

São requisitos para se inscrever no programa:

a) estar regularmente matriculado na UERN e cursando componente curricular em curso de



graduação desta Universidade;

b) ter cursado e obtido aprovação no componente curricular a que se refere o Projeto de

Monitoria;

c) dedicar um mínimo de 12 (doze) horas semanais para as atividades da monitoria;

d) atender a todas as outras condições estabelecidas no edital do PIM.

IV – DO LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÃO

As inscrições serão realizadas pelos interessados, por meio do envio do formulário de

inscrição (Anexo 2) devidamente preenchido e assinado para o e-mail: dfi.caico@uern.br, entre os

dias 23 e 25/03/2022, das 13:00 às 19:00.

V – DA SELEÇÃO

O candidato à monitoria será selecionado mediante:

I. Nota obtida no componente curricular objeto da monitoria;

II. Desempenho em aula expositiva ministrada em 50 (cinquenta) minutos, observando-se:

a) identificação do candidato com a filosofia do programa;

b) atualização de conteúdos abordados na disciplina;

c) capacidade de comunicação e fluência verbal.

d) O tema da aula expositiva será sorteado dentre os temas constantes neste edital

(Anexo I), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação da

aula expositiva e obedecendo ao número de ordem dos candidatos no ato da

inscrição.

O sorteio dos temas para aula expositiva dar-se-á nas dependências do Departamento do

Curso de Filosofia, o dia e o horário da aula expositiva deverá ser agendado com as Comissões

Avaliadoras que serão compostas de professores indicados pela plenária do curso e conforme

os requisitos estabelecidos nas resoluções 052/2020 – CONSEPE, de 10 de setembro de

2020.

A nota da aula expositiva variará de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

Será classificado o candidato que alcançar nota igual ou superior a 7,0 (sete), obtida

pela média aritmética das notas referentes à disciplina objeto de monitoria e a aula expositiva.



VI – DO RESULTADO

O resultado da seleção será divulgado pela Chefia Departamental, através de Edital, até

o dia 01 de abril de 2022 e será publicado na página eletrônica do Curso de Filosofia. Em caso

de empate de notas entre os candidatos, a classificação obedecerá à verificação do melhor

Índice de Rendimento Acadêmico – IRA.

VII – DA HOMOLOGAÇÃO

Os projetos aprovados nos Departamentos Acadêmicos ficarão sujeitos à homologação

pela PROEG/SPF, a qual ficará condicionada ao cumprimento ou não da Resolução nº 052/2020

– CONSEPE e do Edital nº 029/2021 – PROEG.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1 Os candidatos inscritos no processo de seleção de que consta o presente edital deverão ser

convocados pelas Comissões Avaliadoras, para sorteio do tema da aula;

1.1 Os horários de realização das aulas expositivas, de que trata o item V deste Edital, deverão

ser acordados entre candidatos e Comissões Avaliadoras no momento do sorteio do tema para

a prova didática, obedecendo-se os dispositivos legais;

2 Cada Comissão Avaliadora deverá remeter, oficialmente, à Chefia do Departamento de

Filosofia, relatório final do processo seletivo até o dia 31 março de 2022, sob pena de perda de

vaga de monitoria.

3 As Comissões Avaliadoras, constituídas por professores, responsáveis pela seleção dos

monitores, são as seguintes:

3.1 Dr. Marcos de Camargo Von Zuben (Presidente) e Dr. José Teixeira Neto, na disciplina Ética I;

Caicó-RN, 18 de março de 2022.

Prof. Dr. Marcos Érico de Araújo Silva
Chefe do Departamento de Filosofia/CaC

Portaria nº 599/2020-GP/FUERN
Matrícula 12266-1



ANEXO I - HORÁRIOS E TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA

1 – Ética I:

Sorteio: 27/03/2022, às 21h, nas dependências do Departamento do Curso de Filosofia.

Aula: 29/03/2022, a partir das 09h, por meio do link: https://meet.google.com/xbe-auoz-fca

● O que é Ética;

● Ética do Dever;

● Ética Utilitarista.



ANEXO 2 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PIM 2022.1

Nome do Aluno Monitor:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Endereço: ____________________________ Bairro: _____________________ TEL: _____________

Cidade: ____________________________ UF: ________ CEP: _______________________________

Conta Corrente: ____________ Agência: ___________ Banco: ______________________________

RG: ____________________ CPF.: _____________________ Curso:___________________________

Período:___________ (Que o aluno cursará no semestre da monitoria)

Departamento: _______________ Faculdade: _____________________________________________

Campus: ___________________________________ Disciplina: ______________________________

Periodicidade: ___/___/____ a ___/___/____ Modalidade: ( ) Remunerada ( ) Não Remunerada

Orientador: ________________________________________________________________________

Caicó/RN; ____ de ____________ de _______.

_______________________________________
Assinatura do Monitor (a)


