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Curso

Componente

Curricular

Vagas

remuneradas

Vagas não

remuneradas

Professores/

Orientadores

Data/Horário/

Local

Tipos de

Avaliação Objetivos de Avaliação

Técnico

Subsequente

em Cozinha

Habilidades de

Cozinha I
1 -

Breno Araújo

de Oliveira

21/08 ás 14h

na sala dos

professores

Entrevista

Verificar o conhecimento,

habilidades, atitudes e

formas que o candidato

poderá atuar comigo na

disciplina, além de

conversarmos sobre o

formato da monitoria e os

horários.

Técnico

Subsequente

em Cozinha

Habilidades de

Cozinha I
1 -

Giuliane da

Silva Pimentel

16/08 as 16:30

Entrevista e

prova oral

Verificar o conhecimento,

habilidades, atitudes e

formas que o candidato

poderá atuar comigo na

disciplina, além de

conversarmos sobre o

formato da monitoria e os

horários.

Local: sala da

coordenação

Técnico

Subsequente

em Cozinha

Habilidades de

Cozinha I
1 -

Ana Tereza

Portelada

Bandeira

16/08 as 16:30

Entrevista e

prova oral

Verificar o conhecimento,

habilidades, atitudes e

formas que o candidato

poderá atuar comigo na

disciplina, além de

conversarmos sobre o

formato da monitoria e os

horários

Local: sala da

coordenação

Licenciatura Práticas de

Karina Mendes 20/08, às

Entrevista/

Análise do

desempenho

Classificar os estudantes

concorrentes, de acordo

com as notas obtidas no

componente em questão.

Analisar se o candidato

possui conhecimento

teórico para realizar o

apoio aos demais

estudantes.



em Letras -

Inglês

Ensino IV -

VA4

1 3 Viana 15:30, vivência do estudante

no

componente

em questão.

- Verificar a disponibilidade

de horário para atuação na

monitoria (às quintas para

acompanhar planejamento;

às quartas à tarde ou às

sextas à tarde. - Avaliar a

habilidade de compartilhar

conhecimentos com

outras pessoas.

Licenciatura

em Letras -

Inglês

Fonética e

Fonologia da

Língua Inglesa

1 3
Newton Vieira

Lima Neto

Consulta ao

sistema

A1. Análise

de Histórico

Escolar

A nota obtida no

componente curricular

será somada à nota da

Prova Escrita e dividida

por 2.

19/08

(segunda-

feira), 18h15-

19h45, Sala

110

A2. Prova

Escrita

Analisar se o candidato

possui conhecimentos

teóricos básicos para

atender aos demais

estudantes. Estudar

Bases Tecnológicas

(Plano de Curso), com

enfoque em: conceitos

básicos (fone, alofone,

fonema, fonética,

fonologia, variação

linguística), aparelho

fonador, fonética

articulatória (segmental):

vogais, semivogais e

consoantes da língua

inglesa. A nota obtida na

prova será somada à nota

da Prova Escrita e dividida

por 2. A prova será

constituída de quatro

questões e terá duração

de até 90 minutos.

20/08 (terça-

(Duração: até 15 min por

candidato classificado, por

ordem de chegada).Serão

convocados para essa

etapa, em ordem

decrescente, candidatos

que tenham obtido nota

igual ou superior à 6 na

média das etapas

anteriores. A entrevista

consiste na avaliação de

três critérios a)

disponibilidade de horários

para atuação na monitoria;

b) esclarecimento de



feira), 18h15-

19h45, por

ordem de

chegada, Sala

110

A3. Entrevista

pontos relativos à prova

escrita e ao histórico

escolar; c) habilidade de

compartilhar

conhecimentos com

outras pessoas.À

entrevista será atribuída

uma nota de 0 a 3 pontos

(até 1 ponto por critério). A

nota da entrevista será

somada à nota média

obtida nas etapas

anteriores. Após cômputo

da Nota Final, os

candidatos serão

classificados em ordem

decrescente. NF = (A1 +

A2)/2 + A3

Licenciatura

em Letras -

Inglês

Práticas de

Ensino II
1 1

Ana Luíza de

França Sá

19/08

(segunda-feira)

às 18:30 na

sala dos

professores

A1- escrita de

texto

dissertativo

Apresentar as relações

teórico-práticas na

formação inicial docente e

a contribuição da Prática

de Ensino como

componente curricular

para o alcance do objetivo

de superar a dicotomia

teoria-prática na formação

de professores.A escrita

do texto terá a duração de

30 minutos.

21/08 (quarta-

feira) às 18:30

no laboratório

Atlas

A2- entrevista

A partir dos alunos

selecionados na A1, serão

convidados para participar

da entrevista que terá

como foco o texto escrito.

Cada entrevista terá a

duração de 15 minutos.

Licenciatura

em Letras

Inglês

Novas

Tecnologias
1 -

Sônia Cristina

Hamid

19/08

(Segunda-

feira)

Análise

curricular

(desempenho

na

componente

"Novas

Tecnologias"

e nas demais

disciplinas

pedagógicas)

- Avaliar se o candidato

tem conhecimentos

pedagógicos para a

disciplina "Novas

Tecnologias".

13h30 às 16h,

por ordem de

chegada.

Entrevista

- Analisar a disponibilidade

de horário para auxiliar na

disicplina "Novas

tecnologias", sobretudo

nas aulas práticas que



ocorrem nas segundas e

terças às 16h.

Licenciatura

em Letras -

Inglês

Teorias do

Texto

Dramático

1 -
Clóvis Meireles

Nóbrega Júnior

21/08//2019

(quinta-feira)

Redação

- Avaliar a produção

escrita dos estudantes

conforme tema proposto

pelo orientador.

18:30 h

18:30 h

Licenciatura

em Letras -

Inglês

Língua Inglesa

IV
1 -

Fabrício

Ademar

Fernandes

21/08//2019

(quinta-feira)

Apresentação

oral

- Apresentação oral de 5

minutos. Avaliar a fluência,

pronúncia, gramática e

vocabulário dos

candidatos.

18:30 h

Redação

- Avaliar a produção

escrita dos estudantes

conforme tema proposto

pelo orientador.
18:30 h

Licenciatura

em Letras -

Inglês

O Lúdico no

Ensino

Aprendizagem

de Línguas

1 -
Karina Mendes

Nunes Viana Não houve candidato com

inscrição deferida

Técnico em

Bar e

Restaurante

- PROEJA

Língua Inglesa

(PROEJA)
1 -

Julie Kellen de

Campos

Borges

16/08, de 12h

às 13h30min,

Laboratório de

Línguas. Entrevista

1.1. Avaliar a expressão

oral do candidato.

Critérios: Habilidade

sociocomunicativa,

pronúncia e norma padrão;

1.2. Avaliar a

disponibilidade de tempo

do candidato para o

atendimento de alunos no

noturno e/ou aos sábados;

1.3. Analisar propostas de

trabalho de monitoria com

o Proeja.

Técnico em

Bar e

Restaurante

- PROEJA

Geografia I

(PROEJA)
1 1

Edilene

Américo Silva

21/08 (quarta-

feira), 16h às

17h30.

Entrevista,

análise

histórico,

texto

dissertativo.

1. Avaliar o conhecimento

do estudante sobre a

disciplina; 2. Avaliar a

disponibilidade de tempo

para atendimento de

alunos; 3. Analisar

propostas de trabalho de

monitoria com o PROEJA;

4. Analisar desempenho

discente no curso de

Geografia.

Por ordem de

chegada

Licenciatura

em

Geografia

Cartografia

Temática
1 -

Ana Clara

Gonçalves

Dourado

20/08 (terça-

feira), 18h-19h,

por ordem de

chegada

1. Avaliar o conhecimento

do estudante sobre a

disciplina; 2. Analisar a

habilidade de compartilhar

conhecimentos comSala de aula da



Geografia Entrevista outras pessoa.

Técnico em

Cozinha

Integrado ao

Ensino

Médio

Matemática II 1 -

André

Anderson da

Silva Nunes

16/08 às 16

horas na sala

113. Entrevista

Verificar a disponibilidade

de horário para atuação na

monitoria. - Avaliar a

habilidade comunicativa

em língua inglesa. - Avaliar

a habilidade de

compartilhar

conhecimentos com

outras pessoas.
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