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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Campus de Sobral 
Curso de Engenharia da Computação 
 

 

EDITAL N 03/2018: MONITORIA VOLUNTÁRIA DE REDES DE 
COMPUTADORES 

 

 

O curso de Engenharia da Computação torna público que estarão abertas do dia 
06/02/2018 ao dia 09/02/2018, inscrições para o preenchimento de 1 (uma) vaga 
voluntária no Projeto de Monitoria de Iniciação à Docência da disciplina Redes de 
Computadores, em conformidade ao Edital 49/2017 da Prograd/UFC.  

O meio de inscrição, o processo seletivo, as atribuições do monitor e os benefícios da 
monitoria voluntária estão detalhados ao longo deste Edital. A vigência da monitoria é 
de março/2018 até novembro/2018. 

 

1. INSCRIÇÕES: 

Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados no curso de Engª da 
Computação e Engenharia Elétrica desta Universidade e que tenha sido aprovado na 
disciplina Redes de Computadores.  

Bolsistas remunerados de outros projetos podem se candidatar para esta monitoria 
voluntária, desde que a carga horária seja compatível e haja anuência escrita do seu 
professor-orientador. 

O período de inscrição, bem como o endereço eletrônico, estão detalhados no quadro 
abaixo: 

Período de inscrição 06/02/2018 (terça-feira), ao dia 09/02/2018 (sexta-feira), 18h 

Link para inscrição https://goo.gl/forms/Vf07liB4hY98LJTh2  

 

O candidato deve preencher o formulário de inscrição online (disponível no link 
https://goo.gl/forms/Vf07liB4hY98LJTh2), fornecendo as seguintes informações: 

1. Nome completo, matrícula, curso, IRA geral e nota obtida na disciplina Redes; 

2. E-mail e telefone com DDD para contato imediato (se necessário). 

https://goo.gl/forms/Vf07liB4hY98LJTh2
https://goo.gl/forms/Vf07liB4hY98LJTh2
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Em seguida, o candidato deve enviar o seu histórico atualizado em PDF, obtido do 

módulo acadêmico, para o email wendley@ufc.br, digitando no campo assunto da 

mensagem “Seleção para monitoria de Redes”. 

  

2. PROCESSO SELETIVO: 

O processo seletivo será acompanhado pelo coordenador do projeto e será composto 
das seguintes etapas: 

 IRA geral no histórico escolar; 

 Média final obtida quando cursou a disciplina de Redes de Computadores; 

 Avaliação escrita offline: os 6 (seis) candidatos com maior IRA geral receberão 
por email uma lista de exercícios sobre Redes de Computadores com 10 
questões no dia 12/02/2018 e deverão respondê-la em até 48 horas “corridas”. 
Vale 10,0 pontos; 

 Entrevista: os candidatos com nota acima de 5,0 (cinco) na avaliação escrita 
prosseguirão para a entrevista presencial no dia 22/02/2018, tarde, horário a 
definir. A conversa permitirá ao candidato esclarecer suas experiências 
anteriores em outras monitorias, ou outras informações relevantes. Vale até 
10,0 pontos. 
 

Os critérios de classificação serão: 

1º - Maior nota final, obtida da seguinte forma:  
 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =  ( 𝐼𝑅𝐴 +  𝑀𝐹 ∗ 2 +  𝑁𝐴𝐸 ∗ 2 +  𝐸𝑁𝑇 ) / 6,  
 

Sendo: 
𝐼𝑅𝐴 = Nota do IRA geral no intervalo entre 0 e 10,0, 
𝑀𝐹 = Média final obtida quando cursou a disciplina de Redes, 
𝑁𝐴𝐸 = Nota da Avaliação Escrita, 
𝐸𝑁𝑇 = Nota da Entrevista 
 

2º - Se houver empate, será considerada a maior nota na avaliação escrita. 
 

3. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES: 

Data Descrição 

06/02 a 09/02/2018, 18h Período de inscrição 

Até 10/02/2018, 12h Resultado online da classificação inicial pelo IRA 

15/02/2018, 10h Envio por email das avaliações escritas 

17/02/2018, 10h Prazo final para recebimento das respostas das avaliações 

19/02/2018, 14h Resultado online das avaliações escritas 

mailto:wendley@ufc.br
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22/02/2018, 14h às 18h Entrevista presencial 

23/02/2018 Resultado final 

 

4. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR VOLUNTÁRIO: 

a) Participar de todas as atividades programadas pelo coordenador do projeto; 
b) Auxiliar os alunos da disciplina Redes de Computadores, dirimindo suas dúvidas 

teóricas e práticas; 
c) Produzir novos materiais para as aulas práticas da disciplina; 
d) Fazer referência à sua condição de bolsista voluntário do projeto nas 

publicações e trabalhos apresentados, inclusive nos Encontros Universitários da 
UFC; 

e) Cumprir as exigências estabelecidas no termo de compromisso. 
 

5. BENEFÍCIOS DA MONITORIA VOLUNTÁRIA: 

Os monitores voluntários, após cumprimento das atividades elencadas, recebem os 
seguintes benefícios, direta ou indiretamente: 

a) Obtenção de horas complementares para aproveitamento no curso (até 96h no 
Grupo I do Regulamento de Atividades Complementares do Curso Engª da 
Computação); 

b) Certificado/declaração de participação em monitoria voluntária, informando as 
horas dedicadas ao projeto, o que pode contribuir positivamente para futuras 
seleções (estágios, empregos, especializações, mestrados e doutorados); 

c) Oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em Redes de Computadores; 
d) Oportunidade de produção técnica e científica na área de Redes; 
e) Oportunidade de iniciação com a docência em Redes. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo prof.-orientador do projeto 
juntamente com a PROGRAD. Este Edital terá validade de 06 (seis) meses a partir da 
data de sua publicação. Dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail: wendley@ufc.br . 

 

Sobral-CE, 06/02/2018. 

Prof. Wendley S. Silva 
Orientador da monitoria em Redes de Computadores 

(assinado no documento original) 
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