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EDITAL MONITORIA – 2019.2 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE 

MONITORIA ACADÊMICA DO CURSO DE 

DIREITO DA FACULDADE REINALDO 

RAMOS/FARR 

 

 

A Direção-Geral da Faculdade Reinaldo Ramos/FARR e a Coordenação do Curso de Direito, no uso 

de suas atribuições regimentais e regulamentares, tornam público, para os alunos interessados, que, 

no período de 03/09/2019 a 10/09/2019, encontram-se abertas as inscrições para a seleção de 

candidatos ao Programa de Monitoria da FARR, para exercício nos semestres letivos de 2019.2 e 

2020.1, que se realizará segundo as condições especificadas a seguir: 

 

1. Inscrição 

1.1 Período: 03/09/2019 a 10/09/2019 

 

1.2 Local: Coordenação do Curso de Direito 

 

1.3 Horário: das 16h às 21h 

 

2. Objetivos da Monitoria 

 

2.1 propiciar ao aluno oportunidades para participar de projetos que estimulem o aprofundamento 

de conhecimento, em áreas específicas dos cursos de graduação;  

 

2.2 estimular o estudante, como colaborador do corpo docente, a desenvolver formas de 

pensamento e de conduta voltadas à produção técnico-científica;  

 

2.3 colaborar com os professores para o desenvolvimento de atividades técnico-científicas; 

 

2.4 promover cooperação acadêmica entre discentes e docentes. 

 

3. Atribuições do Monitor 

 

3.1 Auxiliar o(s) professor(es): 

 

3.1.1 em tarefas didáticas, inclusive na preparação de aulas e trabalhos acadêmicos, de modo 

proporcional ao seu grau de conhecimento, sob o acompanhamento do Professor-Orientador; 

 

3.1.2 na realização de trabalhos práticos e experimentais compatíveis com o grau de conhecimento 

e experiência da disciplina. 

 

3.2 auxiliar os estudantes que estejam com dificuldades de aprendizagem na disciplina e nas 

correspondentes avaliações; 
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3.3 participar dos eventos da FARR, tais como seminários, cursos, debates, sessões de estudo e 

experiências de trabalhos acadêmicos diversos; 

 

3.4 entregar à Coordenação de Curso relatório das atividades desenvolvidas, conforme o Plano de 

Trabalho da Monitoria, no final de cada período letivo. O documento deve estar assinado pelo 

Professor-Orientador; 

 

3.5 elaborar, sob a orientação do professor orientador, um artigo científico na área da disciplina, 

de acordo com as normas mencionadas no final deste edital, como forma de avaliação final da 

monitoria.  

 

   3.6 cumprir o Plano de Trabalho definido pelo Professor-Orientador. 

 

4. Vedações à Monitoria 

 

4.1 É vedado ao Monitor, em quaisquer circunstâncias: 

 

4.1.1 ministrar aulas curriculares na ausência do Professor-Orientador em sala de aula, 

laboratório ou qualquer outro recinto; 

 

4.1.2 realizar avaliações através de testes, arguições ou equivalentes, na ausência do Professor-

Orientador; 

 

4.1.3 executar funções meramente burocráticas; 

 

4.1.4 desenvolver atividades em horário que prejudique o andamento de suas funções 

acadêmicas. 

 

5. Atribuições do Professor-Orientador 

 

5.1 São atribuições do Professor-Orientador: 

 

5.1.1 elaborar, juntamente com o Monitor, o Plano de Atividades semestral, que deverá ser 

submetido à Coordenação de Curso na primeira quinzena de vigência da Monitoria; 

 

5.1.2 organizar, com o Monitor, horário de trabalho que garanta a prática conjunta de 

Monitoria com a parte acadêmica, e que corresponda a 5 (cinco) horas semanais; 

 

5.1.3 orientar e acompanhar as atividades do Monitor, discutindo com ele as questões teóricas e 

práticas, fornecendo-lhe subsídios à sua formação; 

 

5.1.4 avaliar o relatório do Monitor, atribuindo-lhe um conceito com justificativa. 
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6. Vagas 

 

6.1 O Programa de Monitoria da FARR oferece 12 (doze) vagas para os alunos do Curso de 

Direito, sendo 01 (uma) vaga para cada disciplina. 

 

 Leitura e Produção de Texto - Ângela Paula Nunes; 

 Hermenêutica e Argumentação Jurídica - Ângela Paula Nunes; 

 Direito Administrativo I - Alberto Jorge; 

 Direito Administrativo II – Alberto Jorge; 

 História do Direito - Valdeci Feliciano; 

 Economia Política - Amanda Maria; 

 Direito Civil I – Aldo Gaudêncio; 

 Direito Empresarial II - Aldo Gaudêncio;  

 Direito Ambiental – Carlos Farias; 

 Filosofia Geral e Jurídica - Valdeci Feliciano. 

 Introdução ao Direito I – Camilo Diniz; 

 Introdução ao Direito II – Camilo Diniz; 

 

 

7. Requisitos para Inscrição 

 

7.1 O candidato à Monitoria deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

7.1.1 apresentar cópia do comprovante de sua matrícula; 

 

7.1.2 ter cursado a disciplina na qual deseja ser Monitor; 

 

7.1.3 ter sido aprovado na disciplina com nota igual ou superior a 7,0 (sete); 

 

7.1.4 dispor de horário para se dedicar à Monitoria; 

 

7.1.5 não ter pendências financeiras com a Instituição; 

 

7.1.6 ter cursado o primeiro semestre letivo; 

 

7.1.7 inscrever-se para a Monitoria numa só disciplina. 

 

7.2 As inscrições serão examinadas pela Coordenação de Curso, havendo a possibilidade de 

indeferimento pelo Coordenador do Curso de Direito, em caso de descumprimento dos 

requisitos acima; 

 

7.3 Para o ato da inscrição basta a entrega da cópia do comprovante de matrícula e o 

preenchimento de formulário disponível na Coordenação do Curso. 
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8. Seleção 

 

8.1 O processo seletivo para as vagas de Monitoria será acompanhado por Comissão de Seleção, 

neste ata nomeada, composta por docentes do Curso de Direito; 

 

8.2 A seleção será constituída de uma prova discursiva e entrevista. A prova discursiva se trata de 

uma dissertação com um dos temas a serem sorteados instantes antes da sua realização, com a 

matéria prevista na disciplina, que consta no anexo deste Edital; 

 

8.3 A prova discursiva será avaliada com nota de 0,0 (zero) a 10 (dez). Será realizado sorteio de 

um dos pontos previstos para que o(a) aluno(a) realize a avaliação; 

 

8.4 A entrevista será feita pelo Professor-Orientador da respectiva disciplina em que o aluno está 

inscrito; 

 

8.5 Em caso de empate entre dois candidatos, os critérios para desempate serão, por ordem: 

a) média final obtida pelo candidato quando cursou a respectiva disciplina; 

b) média global das disciplinas cursadas até o último semestre letivo completo; 

c) candidato que estiver cursando o semestre letivo mais adiantado; 

d) candidato que tiver a idade mais avançada. 

 

8.6 As provas escritas para a seleção de monitores serão corrigidas pelos docentes responsáveis 

pela orientação das disciplinas, com vagas à Monitoria; 

 

8.7 Consideram-se aprovados no processo seletivo para a Monitoria os candidatos que obtiverem 

nota de seleção final igual ou superior a 7,0 (sete); 

 

8.8 Os candidatos que forem chamados e não puderem, por algum motivo, assumir 

satisfatoriamente as atividades da Monitoria, serão imediatamente substituídos segundo a ordem da 

listagem oficial; 

 

8.9 Não haverá revisão de notas da prova escrita. 

 

9. Data, Hora e Local das Provas 

 

9.1 As provas escritas serão realizadas no dia 12/09/2018, a partir das 15h00, no prédio-sede da 

FARR, com duração de 60 minutos, no prédio-sede da FARR; 

 

9.2 As entrevistas serão realizadas nos dias 16 e 17/09/2018, a partir das 18h00, no prédio-sede da 

FARR, com duração de 10 minutos, com o professor titular da disciplina 

 

10. Resultado 

10.1 O resultado será divulgado nos murais da FARR e no site da Instituição 

[http://www.cesrei.com.br], no dia 20/09/2019. 
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11. Duração e Regime de Trabalho 

 

11.1 O exercício da atividade de Monitoria tem duração de 01 (um) ano, ou 02 (dois) semestres 

letivos inteiros, podendo ser prorrogado a critério das Coordenações de Cursos; 

 

11.2 O Monitor selecionado exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a 

FARR, em regime de dedicação de 05 (cinco) horas semanais, ficando expressamente vedada a 

acumulação de mais de uma Monitoria pelo mesmo aluno; 

 

11.3 O aluno selecionado terá 15% (quinze por cento) de desconto no valor de sua mensalidade, 

a partir do semestre subsequente ao que começou a desenvolver suas atividades. O desconto está 

condicionado ao cumprimento das tarefas propostas no Plano de Atividades, apresentado pelo 

Professor-Orientador à Coordenação de Curso. Esse desconto não é cumulativo com outro 

oferecido ao corpo discente em projetos de pesquisa e extensão. 

 

11.4 O exercício da Monitoria será contado como atividade complementar; 

 

11.5 O aluno Monitor poderá ter até 80 (oitenta) horas computadas como atividade 

complementar. 

 

12. Disposições Finais 

 

12.1 O Programa de Monitoria rege-se pelo Regulamento da Monitoria e pelo Regimento Interno 

da FARR; 

 

12.2 A carga horária despendida pelo Monitor no exercício de suas tarefas será computada como 

horas de atividades complementares de graduação, de acordo com o Regulamento das Atividades 

Complementares e o Regimento Interno da FARR; 

 

12.3 O Monitor poderá ser excluído da Monitoria, em caso de desempenho insatisfatório ou 

desistência, segundo o Regimento Interno e o Regulamento da Monitoria da FARR, sob avaliação 

do Professor-Orientador e da Coordenação de Curso; 

 

12.4 No ato da admissão, o Monitor firmará termo de compromisso para o cumprimento 

satisfatório das suas atividades; 

 

12.5 Aos casos omissos aplicam-se as normas do Regulamento da Monitoria e do Regimento 

Interno da FARR; 

 

12.6 O presente Edital entra em vigor nesta data. 

 

Campina Grande/PB, 02 de setembro de 2019. 

 

 

 

Cleumberto Reinaldo Ramos 

Diretor-Geral 
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Francisco Iasley Lopes de Almeida 

Coordenador do Curso de Direito 

 

 

Olívia Maria Cardoso Gomes 

Coordenadora Adjunta do Curso de Direito 
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ASSUNTOS PARA PROVA (DISSERTAÇÃO) 
 

 

 

1) INTRODUÇÃO AO DIREITO I (CAMILO DINIZ) 

01. Ensino Jurídico no Brasil e a importância das disciplinas propedêuticas; 

02. Conceito de Direito. Notas distintivas entre direito e demais sistemas normativos. Teoria 

tridimensional. 

03. Classificação das normas jurídicas. 
 

2) INTRODUÇÃO AO DIREITO II (CAMILO DINIZ) 
01. Direito, poder e ideologia. 
02.  Lei de Introdução às normas do direito brasileiro: aplicação da lei no tempo e métodos de integração 

normativa. 

03. Análise econômica do direito.  

 

3) DIREITO AMBIENTAL (CARLOS FARIAS) 
01. Política Nacional do Meio Ambiente - Lei 6.938/81 (objetivos gerais, específicos, instrumentos, princípios, 

SISNAMA); 
02. Política Nacional de Recursos Hídricos - Lei 9.433/97 (objetivos, instrumentos, Comitês de Bacia, Sistema 

Nacional de Recursos Hídricos- SINARH; 

03. Lei dos Crimes Ambientais - Lei 9.605/98 - (definição, objetivos, tipos de crimes ambientais). 

 

4) HISTÓRIA DO DIREITO (VALDECI  FELICIANO) 

01. O Direito Romano 

02. Aspectos legais da Inquisição  
03. A Constituição de 1824 

 

5) FILOSOFIA JURÍDICA (VALDECI  FELICIANO) 
01. Filosofia do direito na Grécia 

02. O direito natural em Hobbes e Locke 

03. O Jusposivismo em Kelsen 

 

6) LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO (ÂNGELA NUNES) 

01. Gênero textual "Resumo acadêmico 

02. Gênero textual "Resenha acadêmica 
03. Coesão e coerência textuais 

 

7) HERMENÊUTICA E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA (ÂNGELA NUNES) 
01.Comunicação jurídica e os "preciosismos" do juridiquês 

02. Estratégias argumentativas 

03. Hermenêutica e interpretação do Direito  

 

8) ECONOMIA POLITICA (AMANDA DE JESUS) 

01. Elementos de Microeconomia e suas aplicações; 

02. A Relação entre Economia e Direito; 
03. Políticas e Metas macroeconômicas 

 

9) DIREITO ADMINISTRATIVO I (ALBERTO JORGE) 

01. Autarquias 
02. Poder de polícia 
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03. Cargo comissionado e função de confiança 

 

10) DIREITO ADMINISTRATIVO II (ALBERTO JORGE) 
01. Atributos do ato administrativo 

02. Requisição administrativa 

03. Concessão Especial PPP 

 

11) DIREITO CIVIL I  (ALDO GAUDÊNCIO) 

01. Direito à privacidade na era das relações sociais por meio virtual. 

02. A desconsideração da personalidade jurídica na medida provisória nº. 881/2019 ( MP da liberdade 
econômica). 

03. Efeitos perante terceiros em negócios jurídicos inexistentes. 

 

12) DIREITO EMPRESARIAL  (ALDO GAUDÊNCIO) 

01. Solidariedade cambiária. 

02. Aspectos gerais sobre a lei dispõe sobre a emissão da duplicata escritural (ou virtual) 

03. Ação cambiária e outras ações judiciais para exigibilidade do crédito cambiário. 
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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 

 TÍTULO: centralizado, fonte Arial, tamanho 14, negrito, letras em caixa alta, espaçamento 

entre linhas 1,5. 

 NOME DO AUTOR: após dois espaços a contar do título, alinhado à direita da margem, fonte 

Arial, tamanho 12, itálico, espaçamento entre linhas 1,5, apresentado na nota de roda pé, a 

indicação de graduando no curso de Direito da CESREI, seguido pelo email. 

 NOME DO PROFESSOR-ORIENTADOR: abaixo da indicação de autor, alinhado também à 

direita da margem, fonte Arial tamanho 12, itálico, espaçamento entre linhas 1,5, seguido pela 

titulação, nome da IES e email. 

 TEXTO DO ARTIGO: após dois espaços a contar do nome do professor-orientador; com um 

número de OITO a DEZ PÁGINAS; texto justificado; fonte Arial, tamanho 12, normal, 

espaçamento entrelinhas 1,5, com margens superior 2,5cm, esquerda 3,0cm, inferior 2,5cm e 

direita 3,0cm, divididos da seguinte forma: 

 INTRODUÇÃO: A introdução deve apresentar uma contextualização do tema escolhido, 

situando o leitor sobre uma visão geral do trabalho, deixando claros a relevância da pesquisa, 

o problema de pesquisa e a justificativa correspondente, as hipóteses e metodologia da 

pesquisa, além dos objetivos do trabalho, que devem estar expressos de forma explícita, 

apresentando uma dimensão do que foi proposto para o desenvolvimento da pesquisa. 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES: Neste item o número de caracteres esta livre respeitando o 

total de laudas estabelecidas, podendo ser apresentado, Figuras, Gráficos, Tabelas e Quadros, 

respeitando normas vigentes da ABNT. 

 CONCLUSÕES: Deve ser apresentada as considerações finais respondendo o problema da 

pesquisa, os objetivos e hipóteses (quando utilizadas); recomenda-se também que nas 

conclusões sejam apresentadas as principais contribuições, as recomendações para a pesquisa 

e sugestões para uma futura pesquisa. 

 REFERÊNCIAS: As referências devem respeitar as normas vigentes na ABNT. 


