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CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA  

 Edital Nº 01 de 2019.1 

SELEÇÃO PARA MONITOR VOLUNTÁRIO E REMUNERADO 2019.1 

A Reitoria do UNIALFA - Centro Universitário Alves Faria, torna público aos 
interessados que estão abertas as inscrições para seleção de Monitores 
Voluntários e Remunerados, para exercício da função de Monitor conforme 
estabelece o Art. 2° do Regulamento de Monitoria dos Cursos de Graduação. 

 

I. DO OBJETIVO  

O presente Edital tem por objetivo selecionar Monitores Voluntários e 
Remunerados conforme critérios estabelecidos neste. 

 

II. DA MONITORIA 

2.1. Caracteriza-se monitoria como um processo acadêmico-educativo, cujas 
atividades são realizadas de forma conjunta professor-aluno, ligado a uma disciplina 
do curso de graduação; 
2.2.  As Monitorias dos cursos serão realizadas nas Instalações do UNIALFA - 

Centro Universitário Alves Faria, sob orientação de um (a) professor (a) e a 

supervisão do (a) Coordenador (a) do Curso; 
2.3. O compromisso da função de Monitor, previsto no Art. 84 da Lei 9.394/96; Art. 
4º do Decreto 66.315, de 13 de março de 1970; não caracterizará nenhum tipo de 
vínculo empregatício, conforme estabelece o Art. 4º do retro citado Decreto; 
2.4. As atividades de Monitoria obedecerão ao plano de trabalho elaborado pelo (a) 
professor (a) da disciplina e serão exercidas sem qualquer vínculo empregatício com 
o UNIALFA - Centro Universitário Alves Faria em regime de atividades acadêmicas; 
2.5. A Monitoria não se confunde com o exercício regular da docência, não podendo 
o monitor substituir o professor nas aulas e nem ser responsabilizado, total ou 
parcialmente, pelo processo formal de avaliação dos alunos; 
2.6.  A atividade de Monitoria não pode conflitar com as demais atividades regulares 
do aluno no curso; 
2.7. O controle da frequência do monitor será feito pelo Núcleo de Apoio Pedagógico 
- NAP.  No caso de falta do monitor nas atividades estabelecidas, o mesmo deverá 
justificá-la. O limite máximo aceitável é de duas faltas; 
2.8. O monitor será desligado da função pela Coordenação quando não cumprir as 
tarefas requeridas ou quando seu desempenho for considerado insuficiente; 
2.9.  O registro da carga horária será feito por ficha de frequência semanal, 
e entregue no Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP; 
2.10. O monitor fará jus a declaração de monitor a cada semestre de função 
exercida, fornecido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP mediante parecer 
favorável da Gerência de Planejamento e Operações Acadêmicas, após validação 
do relatório das atividades de monitoria serem conferidas pelo Núcleo de Apoio 
Pedagógico - NAP.  
2.11. Início das Monitorias: a partir de 11 março 2019. 
2.12. Se não houver presença de alunos participantes a monitoria poderá ser 
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cancelada ou remanejada. 
2.13. A Monitoria será mantida somente se obtiver acima de 10 alunos durante os 
encontros. 
 

III. DA BOLSA DA MONITORIA VOLUNTÁRIA E REMUNERADA  

3.1 A bolsa da Monitoria Remunerada será concedida ao Estudante Monitor a partir 
do mês subsequente em que o mesmo iniciar as atividades de monitor; 

3.2 O Monitor Remunerado receberá Bolsa de Estudos, equivalente até 50% 
(cinquenta por cento) de desconto sobre o valor líquido dos boletos das 
mensalidades em 1ª faixa, durante o período que exercer a função de monitor, 
sem ser cumulativo às bolsas internas; 
3.3 A Bolsa de Estudos não contemplará desconto sobre a Matrícula do Monitor 
Remunerado, deverá atender o Regulamento de Monitoria e as normas 
estabelecidas em Edital de Monitoria do UNIALFA - Centro Universitário Alves Faria; 
3.4. Na hipótese do Monitor Remunerado já possuir algum benefício de desconto, a 
Bolsa referente à Monitoria, o complementará, mas não poderá ultrapassar o 
percentual de 50% (cinquenta por cento) de desconto no valor líquido de 1º 

faixa do boleto da mensalidade do seu curso de graduação; 
3.5 O Monitor Voluntário e  Remunerado não terá direito ao auxílio transporte, ou 
quaisquer outros benefícios equivalentes ao de vínculo empregatício; 
3.6. Ao final da Monitoria, os Monitores Voluntários e Remunerados terão direito à 
uma declaração especificando as principais atividades desenvolvidas por ele, 
durante a Monitoria e com descrição de carga horária para fins de comprovação de 
horas de atividades complementares e portfólio profissional; 
3.7. Em hipótese alguma o UNIALFA - Centro Universitário Alves Faria, devolverá 
valores em virtude do total da bolsa, se ultrapassar 100%. Caso o aluno monitor 
possua bolsa de 100%, não haverá reembolso do percentual de bolsa da monitoria. 
 

IV. DA VALIDADE 

4.1 O prazo de execução das atividades do monitor em 2019.1 será de 3 meses; 
sendo de março a junho. 
4.2 As Monitorias Voluntárias e Remuneradas poderão ser interrompidas a qualquer 
tempo por iniciativa da Instituição ou do monitor mediante justificativas por escrito, 
avaliada pela Coordenação de Curso e comunicada com antecedência mínima de 10 
dias ao Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP. 
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V. DAS VAGAS 

5.1. No quadro abaixo, são apresentadas as disciplinas, quantidade de vagas, 
curso, carga horária semanal (CHS) e a Unidade onde a monitoria será exercida. 

 

 

VI INSCRIÇÕES 

6.1. As inscrições para monitoria (a) deverão ser encaminhadas, exclusivamente, 
para o e-mail estagio@unialfa.com.br  no período de 04 a 18 de fevereiro de 2019, 
com os seguintes dados: 
Nome: 
Período: 
Curso: 
Matrícula 
Disciplina: 
Telefone: 
 
6.2. Pré Requisitos – Os candidatos interessados em participar do processo 
seletivo de Monitoria Voluntária e Remunerada, no ato da inscrição deverão 
atender os seguintes pré-requisitos: 
a). Estar regularmente matriculado em 2019.1 no curso de graduação do UNIALFA 
- Centro Universitário Alves Faria, no qual pleiteia a vaga de Monitor. 
b). Possuir média ≥8,0 na disciplina ofertada; 
c). Ter disponibilidade de horário acordo item 5.1 deste Edital. O dia da monitoria 
será definido pela Coordenação do Curso, ou seja, de segunda a sábado. 
 

VII. DA SELEÇÃO 

7.1. A seleção será realizada por meio de: Prova escrita no dia 23 de fevereiro de 
2019, das 08h às 12h no Bloco B da Unidade Perimetral. 
 

VIII. DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO 

8.1 O candidato que não tiver concluído a disciplina ofertada (média 8,0) e não 
estiver regularmente matriculado em 2019.1, será considerado desclassificado; 
8.2.  Será considerado aprovado no presente processo seletivo, o candidato que 

CURSO DISCIPLINAS VAGAS CHS UNIDADE 

  Remunerada Não Remunerada   

Jornalismo Fotografia 01 01 80h Perimetral 

Jornalismo Jornalismo Digital 02 01 80h Perimetral 

Jornalismo Planejamento Gráfico 00 02 80h Perimetral 

Jornalismo Radiojornalismo 01 01 80h Perimetral 

Jornalismo Telejornalismo 01 01 80h Perimetral 

mailto:estagio@unialfa.com.br
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obtiver nota ≥ 8,0 na prova escrita de monitoria; 
8.3. A classificação será decrescente de acordo com a média das notas da prova 
escrita; 
8.4. O critério de desempate será a média de todas as disciplinas cursadas no 
histórico escolar, ou seja, o maior coeficiente de rendimento (CR); 
8.5.  A divulgação dos resultados será em 27 de fevereiro de 2019, no site do 
UNIALFA. 
8.6. O monitor que não assinar o Termo de Compromisso do dia 28 de fevereiro ao 
dia 07 de março de 2019, PERDERÁ a vaga para o candidato classificado em 2º 
lugar. 

 

 

 

IX. EMENTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

JORNALISMO 
Disciplina: Fotografia 
Ementa: História da fotografia. A fotografia: teoria e técnica. Equipamentos: mecânicos, eletrônicos, 
digitais. Filmes: revelação, ampliação e digitalização. A luz natural e artificial. Composição fotográfica: 
perspectiva, regra dos terços, cores, movimento, planos e molduras. Fotojornalismo: a construção da 
informação imagética. 

Bibliografia Básica: 
 
GIACOMELLI, Ivan Luiz. A transição Tecnológica do Fotojornalismo: da câmara escura ao digital. 
Florianópolis: Insular, 2012.     
 
FOLTS, James A. Manual da Fotografia. São Paulo: IOB Thomson, 2007; 
 
HOPPE, Altair. Fotografia Digital sem Mistérios. Santa Catarina: Editora Photos, 2005.  
 

Disciplina: Jornalismo Digital 

Ementa: Conceitos e termos específicos: Interatividade, Hipertextualidade, Personalização, 
Instantaneidade, Atualização contínua, podcasts, hiperlink e usabilidade. Linguagem e Características 
da Convergência Digital. Rotinas de produção da notícia on-line. Redes de comunicação. Tecnologias 
de transmissão de dados. Produção de site para veiculação do material produzido. Marco Civil. Ética 
 

Bibliografia Básica:   
 
JORGE, Thais de Mendonça. Mutação no Jornalismo: como a notícia chega à internet. Brasília 
(DF): Editora Universidade de Brasília, 2013; 
 
PRADO, Magaly. Webjornalismo. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2011; 
 
RECUERO, Raquel. Redes Sociais na Internet. Porto Alegre (RS): Sulina,2009.  
 

Disciplina: Planejamento Gráfico 
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Ementa: Os elementos constituintes da página impressa. Percepção visual e estética aplicada ao 
material gráfico. Critérios de legibilidade e leiturabilidade. A ilustração. O uso da cor. Tipologia e 
comunicação visual. Produção gráfica: processos de composição e impressão e suas implicações 
sobre o projeto gráfico. Prática de diagramação e montagem (editoração, arte-final). A edição 
jornalística: conceitos. Titulagem, legendamento de fotos e outros elementos. A edição da foto. 
Infográficos, charges e outras ilustrações. Prática de edição. Prática de revisão do material 
jornalístico. 
Bibliografia Básica: 
 
COLLARO, Antonio Celso. Projeto Gráfico: teoria e prática da diagramação. São Paulo: 
Summus, 2000.  (Novas buscas em comunicação; n. 20); 
 
PEREIRA JUNIOR, Luiz Costa. Guia para a Edição Jornalística. Petrópolis (RJ): Vozes, 2006; 
 
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. 10.ed. Brasília: LGE, 2007. 
 
  

Disciplina: Radiojornalismo 

Ementa: A história do rádio no mundo, no Brasil e em Goiás. As características do Rádio enquanto 
veículo de comunicação de massa. O modelo de concessão brasileiro. O texto radiofônico.  O som e 
as emoções. Os elementos constitutivos da paisagem sonora, sobe som, back ground, efeito sonoro. 
O roteiro radiofônico. As especificidades da produção para o rádio. A entrevista, o boletim, a notícia e 
a reportagem. A narração em rádio. O mercado do rádio no Brasil e em Goiás. 

Bibliografia Básica: 
 
BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo. Manual de Radiojornalismo – Produção Ética e Internet. Rio 
de Janeiro: Campus, 2ªEd. 2003; 
 
FERRARETO, Luiz; KLOCKNER, Luciano. E o Rádio? Novos horizontes midiáticos. Porto Alegre: 
Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010; 
 
MEDITSCH, Eduardo; ZUCULOTO, Valci. Teorias do Rádio – Textos e Contextos. Florianópolis: 
Insular, Volumes I e II, 2008.  
 
 
Disciplina: Telejornalismo 

Ementa: A história da TV no Brasil. O modelo de radiodifusão brasileiro: tipos de frequência, 
cabodifusão, sinal digital. Conceitos e princípios do jornalismo televisivo: avalição crítica do 
telejornalismo no Brasil e outros países. Características da linguagem televisiva: fala, som e imagens. 
Critérios e normas de preparação de scripts. Gêneros e formatos. Informação e serviços. Princípios 
do texto telejornalístico: a notícia, o comentário e a opinião na TV. A produção na TV. Equipamentos. 
Elaboração de reportagem, entrevista e pesquisa jornalística para TV. Objetividade e subjetividade. 
Questões éticas. Prática de pauta, reportagem, entrevista, investigação e pesquisa jornalística para 
TV; texto informativo, interpretativo, opinativo e de especialidades para TV; edição de programas 
jornalísticos. 
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Bibliografia Básica: 
 
BARBEIRO, Heódoto. LIMA, Paulo Rodolfo. Manual de Jornalismo para Rádio, TV e Novas 
Mídias. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013;  
 
VIZEU, Alfredo; MELLO, Edna; PORCELLO. Flávio; COUTINHO, Iluska. Telejornalismo em 
Questão. Florianópolis: Insular, 2014; 
 
OLIVEIRA, Hugo (org). Redação Jornalística Multimeios: Técnicas para Jornalismo Impresso, 
Jornalismo Online, Radiojornalismo, Telejornalismo e fotojornalismo. Chapecó: Argos, 2012.  

 

X.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
10.1 Os discentes dos cursos de graduação do UNIALFA - Centro Universitário 
Alves Faria, poderão participar do processo, dependendo da disponibilidade de 
vagas oferecidas pela Instituição e desde que atendam aos pré requisitos; 
10.2 O candidato que ficar em terceiro lugar na classificação geral, por disciplina, 
poderá ser convidado pela Coordenação do Curso a ocupar uma das vagas de 
Monitor Não Remunerado correlacionada à área para qual ele prestou seleção. 
Este também receberá a declaração e poderá aproveitar as horas dedicadas à 
monitoria para o cumprimento das Atividades Complementares de acordo com o 
Regulamento destas; 

10.3 O candidato, ao se inscrever na seleção e, caso aprovado, assumirá o 
compromisso de aceitar as normas desse e as diretrizes internas do UNIALFA - 
Centro Universitário Alves Faria, bem como mudanças de horários de acordo 
com a necessidade e/ou interesse da Instituição. 

Os casos omissos serão dirimidos pela Reitoria. Este Edital entra em vigor a 
partir do ato de sua publicação. 

Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

Goiânia, 30 de janeiro de 2019. 
 
 
 

Nelson de Carvalho Filho 

Reitor 


