
FACULDADE FARIAS BRITO 
 
 

Edital de Seleção nº 01/2016 

Programa de Monitoria Acadêmica  

 

A Direção da Faculdade Farias Brito, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, torna 

público, para os alunos interessados, que, no período de 16/02/2016 a 19/02/2016, se encontram abertas as 

inscrições para a seleção de candidatos ao Programa de Monitoria Acadêmica dos Cursos de Ciência da 

Computação, Gestão de TI e Jogos Digitais para exercício no semestre letivo de 2016.1, que se realizará 

segundo as condições especificadas a seguir: 

 
1 – Da vaga: 

 

O Programa de Monitoria Acadêmica da Faculdade Farias Brito oferecerá 5  (cinco) vagas aos alunos do 

Curso de Ciência da Computação, com distribuição para as disciplinas abaixo: 

 

Lógica de Programação I - Noite (01 vaga), sob orientação do professor M.Sc. Maikol Magalhães Rodrigues 

Lógica de Programação I – Manhã (01 vaga), sob orientação do professor M.Dr. Vitor Almeida dos Santos 

Lógica de Programação II - Noite (01 vaga), sob orientação do professor M.Sc. Sérgio Araújo Yunes 

Técnica de Programação - Noite (01 vaga), sob orientação do professor M.Sc. Ricardo Wagner Brito 

Estruturas de Dados I - Noite (01 vaga), sob orientação do professor M.Sc. Murilo Ybanez 

 
2 – Da inscrição 

 

2.1 Os interessados deverão fazer inscrição em requerimento específico no Departamento de Assuntos 

Acadêmicos da Faculdade Farias Brito, no período de 16/02/2016 a 19/02/2016, durante o horário normal de 

expediente (08 às 22h). O aluno deverá juntar, no ato da inscrição, cópia do seu histórico acadêmico atualizado, 

fornecido pelo Departamento de Assuntos Acadêmicos da Faculdade Farias Brito. 

 

2.2 Os candidatos à seleção de Monitoria Acadêmica deverão cumprir os seguintes requisitos: 

a) Ser aluno(a) do curso de Computação regularmente matriculado(a) na Faculdade Farias Brito; 

b) Apresentar no máximo duas reprovações no histórico escolar; 

c) Estar em dia com a Tesouraria da Faculdade; 
d) Apresentar disponibilidade de horário para dedicar-se à monitoria, conforme comprovante de 

matrícula; 

e) Já tenha cursado a disciplina correspondente à monitoria; 

f) Estar em plena concordância com os termos deste edital. 

 
2.3 As inscrições serão examinadas pelos professores Ricardo Wagner Brito e Leopoldo Soares de Melo 
Júnior e indeferidas em caso de descumprimento dos requisitos acima. 
 
2.4 A listagem das inscrições deferidas estará disponível na Secretaria Acadêmica a partir de 22/02/2016. 

 
3 – Da Seleção 

 

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

composta pela Coordenadora de Apoio ao Aluno, Mariza Santos; pelo Coordenador do Curso de Computação, 

Ricardo Wagner Brito e pelo Coordenador de Atividades Complementares, Leopoldo Soares de Melo Junior. 

 

3.2 A seleção do monitor constará de prova escrita, abrangendo os conteúdos específicos da disciplina: 
Lógica de Programação I: linguagem ILA, lógica de programação utilizando ILA. 
Lógica de Programação II: linguagem C, funções, matrizes, ponteiros, alocação dinâmica de memória. 
Estrutura de Dados I: TADs Pilhas, Filas, Vetores e Listas. 
Técnica de Programação: Classes e objetos, polimorfismo, classes abstratas, arquivos, coleções. 

 



 
3.3 A prova escrita para a seleção de monitores será elaborada e corrigida pelos docentes da FFB 
responsáveis pela orientação das disciplinas com vagas à monitoria. 
 
3.4 A prova escrita será realizada no dia 24/02/2016, no horário de 17h00 a 18h30, na sala 302, 3º andar, 

sede da FFB. 

 

3.5 A atribuição das notas de seleção final dos candidatos (fixadas até a segunda decimal, sem 

arredondamento) será feita pela Coordenação responsável pelas Atividades Complementares, segundo as 

notas conferidas pelos professores nomeados para a correção das provas. 

 

3.6 Consideram-se aprovados no processo seletivo para a monitoria os candidatos que obtiverem nota de 

seleção final igual ou superior a 5,0 (cinco). 

 

3.7 O candidato aprovado será o primeiro colocado na classificação em ordem decrescente do resultado final da 

avaliação de seleção, divulgada em listagem oficial emitida pela Direção da Faculdade, no dia 26 de fevereiro 

de 2016; e chamados imediatamente para ocupar a vaga de Monitoria Acadêmica correspondente. 

 

3.8 No caso de empate entre os candidatos aprovados, serão considerados os seguintes critérios, em ordem de 

prioridade: 

a) Candidato com maior nota final na disciplina referida. 
b) Candidato com maior média geral, que corresponde à média aritmética de todas as disciplinas 

efetivamente cursadas na FFB (excluindo-se as disciplinas aproveitadas ou trancadas); 

c) Candidato que esteja cursando o semestre mais adiantado; 

d) Candidato com maior idade. 

 

3.9 Os candidatos que forem chamados e desistirem voluntariamente ou não puderem, por questões de 

disponibilidade de horário ou outras, verificadas pela coordenação responsável pela Monitoria Acadêmica, 

assumir satisfatoriamente as atividades da Monitoria Acadêmica serão imediatamente substituídos, segundo a 

ordem da listagem oficial de classificação. 

 

3.10 O resultado da seleção terá validade por um semestre, podendo ser prorrogado por mais um semestre a 
critério da Coordenação. 

 

3.11 Não haverá revisão das notas da prova escrita. 

 

3.12 Na hipótese de não preenchimento das vagas, a Diretoria da FFB poderá realizar outro concurso no prazo 

de 15 dias, divulgado em edital específico. 

 

3.13 A bolsa concedida poderá ser cancelada em qualquer época nas seguintes situações: 

a) Por solicitação da Coordenação, face ao não cumprimento das obrigações pelo monitor; 

b) Pela ausência das condições regulamentares que determinam a concessão; 

c) Pela existência de qualquer pena disciplinar imposta ao monitor, conforme previsto nas normas 

regimentais da Faculdade Farias Brito; 

d) Pela falta de assiduidade ou pela impontualidade reiterada, por indisciplina, desídia ou improbidade. 

 
4 – Da Duração, Regime de Trabalho e Concessão de Bolsas 

 

4.1. O benefício da Bolsa corresponde a desconto de 25% (vinte e cinco por cento) da mensalidade do aluno, 

e inicia-se quando da sua admissão oficial, incidindo sobre a mensalidade imediatamente posterior à admissão. 

 

4.2. A incidência do benefício acima descrito não atinge a taxa de matrícula. 

 

4.3. O benefício da bolsa encerra-se na última mensalidade do contrato subseqüente àquele vigente quando 

da admissão do aluno. 

 

4.4. Os alunos monitores selecionados exercerão suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a 



Faculdade Farias Brito, em regime de dedicação de 12 (doze) horas semanais, ficando expressamente vedada 
a acumulação de mais de uma bolsa pelo mesmo aluno. 

 
5 – Das Disposições Finais 

 
5.1 O Programa de Monitoria rege-se pelo Regulamento de Monitoria Acadêmica e pelo Regimento Interno da 
FFB. 
 
5.2 No ato da admissão, o monitor firmará termo de compromisso para o cumprimento satisfatório das suas 

atividades. 

 

5.3 Aos casos omissos, aplicam-se as normas do Regulamento da Monitoria e Regimento Interno da 
Faculdade Farias Brito. 

 

5.4 O Edital será divulgado nas salas de aula, bem como nos quadros de aviso da Faculdade Farias Brito. 

 

5.5 O presente Edital entra em vigor nesta data. 

 

 

 
Fortaleza, 15 de fevereiro de 2016 
 
 
 
Ricardo Wagner Cavalcante Brito  Leopoldo Soares de Melo Junior 

Coordenador do Curso de Computação Coordenador de Atividades Complementares 

Faculdade Farias Brito     Faculdade Farias Brito 


