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CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR REINALDO RAMOS – CESREI 

FACULDADE REINALDO RAMOS – FARR 
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL HABILITAÇÃO EM PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 
 

 
EDITAL N.º 01/2022 

 
SELEÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIA  

 
 
 O Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos - CESREI, através da 
Coordenação do Curso de Comunicação Social habilitação em Publicidade e 
Propaganda, torna público que se encontram abertas as inscrições para o 
Exame de Seleção no Programa de Monitoria não remunerada do semestre 
letivo de 2022.1, do referido curso. 
 
 
I. DAS VAGAS 
 
1.1. Serão oferecidas 05 (cinco) vagas, distribuídas nos componentes 
curriculares relacionados no ANEXO I deste edital. 
 
II. DAS INSCRIÇÕES: 
 
2.1. As inscrições serão feitas na Coordenação do curso, no horário das 18h às 
21h30, nos dias 1º e 04 de abril de 2022; 
 
2.2. Poderão participar da seleção os alunos regularmente matriculados, que já 
tenham cursado, com aproveitamento, a disciplina objeto de monitoria; 
 
2.3. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher uma ficha, e, 
impreterivelmente, apresentar o histórico e o comprovante de matrícula 
para o semestre letivo de 2022.1 (RDM), que deve ser solicitado na 
secretaria; 
 
2.4. Cada aluno só poderá concorrer à vaga de monitoria de um componente 
curricular. 
 
III. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 
 
3.1. O processo de seleção será composto por duas etapas: a avaliação escrita 
(conteúdo descrito no Anexo II) e a avaliação do histórico. Todo processo será 
realizado pelo professor da disciplina, abrangendo confecção, aplicação e 
correção da prova escrita; 
 
3.2. A avaliação escrita será composta de questões subjetivas versando sobre 
os temas indicados no conteúdo programático, tendo peso de 50% da nota; 
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3.3. No que tange a avaliação do histórico a composição da nota será 
apresentada levando em consideração a nota do componente curricular ao qual  
o aluno estiver pleiteando a vaga para monitoria (30% da nota) e a sua média 
geral (20% da nota); 
 
3.4. O aluno que não obtiver, na prova escrita, média igual ou superior a 7,0 
(sete) estará automaticamente excluído do processo seletivo. A aludida 
avaliação será realizada conforme descrito no Anexo I. O resultado será 
divulgado no dia 11 de abril de 2022, podendo esse prazo ser dilatado em 
virtude da quantidade de alunos inscritos para a vaga; 
 
3.5. O aluno classificado na prova escrita terá sua avaliação de histórico 
escolar realizada pelo professor da disciplina; 
 
3.6. Em caso de empate, a escolha obedecerá aos seguintes critérios: maior 
nota na prova escrita; persistindo o empate, aprovação na disciplina com a 
maior nota; persistindo, ainda o empate, maior coeficiente de rendimento 
escolar. 
 
IV. DA APROVAÇÃO 
 
4.1. Considerar-se-á aprovado o aluno que obtiver a maior média no processo 
seletivo; 
 
4.2. Os alunos aprovados deverão ter disponibilidade de tempo para 
comparecer à faculdade nos dias determinados pelos professores das 
disciplinas. 
 
V. DO RESULTADO 
 
5.1. O resultado estará disponível no dia 11 de abril de 2022 na Coordenação 
do Curso. 
 
VI. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR  
 
6.1. Assistir ao docente no atendimento de grupos de estudo;  
 
6.2. Prestar atendimento individual aos alunos em caso de dúvidas (plantão de 
dúvidas); 
 
6.3. Acompanhar e auxiliar o docente em atividades relacionadas com a 
disciplina;  
 
6.4. Realizar leituras suplementares para o auxílio às atividades desenvolvidas;  
 
6.5. Elaborar relatório das atividades desenvolvidas. 
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VII. DAS PROIBIÇÕES AO ALUNO MONITOR:  
 
 
7.1. É vedado ao monitor: 

 
a) substituir o professor na regência de aulas;  
b) executar funções administrativas;  
c) exercer a monitoria no seu horário de aula;  
d) elaborar ou corrigir provas e exames;  
e) acumular os benefícios de monitorias e bolsas;  
f) atribuir notas e freqüência.  

 
VIII. DO INÍCIO E DURAÇÃO DAS ATIVIDADES:  
 
8.1. O início das atividades do monitor será a partir do dia 12 de abril de 2022, 
até o final do semestre letivo 2022.1, podendo ser renovada por mais um 
semestre letivo, mediante proposta, ao Colegiado de Curso de Publicidade e 
Propaganda, do professor responsável pela área de atuação que avaliará o 
desempenho do monitor. 
 
8.2.  Ao final das atividades de monitoria, cada monitor deverá redigir um 
relatório das atividades desenvolvidas e, após parecer do professor do 
componente curricular objeto da respectiva monitoria, entregá-lo na 
Coordenação do Curso de Publicidade e Propaganda, impreterivelmente até o 
dia 29 de julho de 2022.   
 
8.3. A não entrega do relatório no prazo estabelecido acarretará a perda do 
direito ao certificado de cumprimento da monitoria. 
 
IX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1. Não haverá revisão de prova; 
 
9.2. Os casos omissos neste Edital serão analisados pelo Colegiado do Curso 
de Publicidade e Propaganda. 
 
 

Campina Grande, 31 de março de 2022. 
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ANEXO I 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

PROFESSOR Nº VAGAS 
DIA E HORA DA 

PROVA ESCRITA 

Introdução a Publicidade e 
Propaganda (1º Período) 

Ailson Ramalho 01 (Uma) 05/04 – 18h30 

Técnicas de Desenho e 
Ilustração (1º Período) 

Naiana Araújo 01(Uma) 05/04 – 18h30 

Desenvolvimento de 
Identidade Visual  
(3º Período) 

Naiana Araújo 01(Uma) 06/04 – 18h30 

Produção Publicitária em 
Áudio (5º Período) 

Gilberto Mota 01(Uma) 07/04 – 18h30 

Projeto Experimental I  
(7º Período) 

Cosma Almeida 01(Uma) 07/04 – 20h10 

Total de vagas 05 (Cinco)  
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ANEXO II 
 

DOS TEMAS 

 
DISCIPLINA: INTRODUÇÃO A PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 
Temas: 

 Conceitos e características da Publicidade e Propaganda  

 História e evolução do marketing  

 Cargos e funções em uma agência de publicidade 
 

 
DISCIPLINA: TÉCNICA DE DESENHO E ILUSTRAÇÃO 

 
Temas: 

 Instrumentos de desenho 

 Perspectiva  

 Passos do rascunho a renderização 

 Ilustração publicitária 
 

 
DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL 

 
Temas: 

 Tipografia 

 Legibilidade e leiturabilidade 

 Principais erros de identidade visual 

 Brand e Rebrand 

 Teoria da cor na composição da marca 
 

 
DISCIPLINA: PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA EM ÁUDIO 

 
Temas: 

 Spot  

 Jingle 

 Podcast 

 

 
DISCIPLINA: PROJETO EXPERIMENTAL I 

 
Temas: 

 Ciência e Conhecimento Científico 

 Regras e Métodos do Trabalho Acadêmico 

 Projeto de Pesquisa 
 

 


