
 

 

 

FACULDADE CHRISTUS  

 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

REGULAMENTO REFERENTE AO EDITAL 05/10 DO 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – MONITORIA (PID) PARA O CURSO 

DE ADMINISTRAÇÃO  

 

 A Coordenação de Pesquisa do Curso de Administração da FACULDADE 

CHRISTUS torna público o procedimento de seleção para o PROGRAMA DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – MONITORIA (PID) de 2010, no âmbito do Curso de 

Administração. 

 

1 DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À  DOCÊNCIA – 

MONITORIA (PID) - PARA O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

1.1 A comissão será composta por professores da FACULDADE CHRISTUS, tendo 

como sua Presidente a Professora Raquel Viana Gondim e seu Vice-Presidente o 

Professor Luiz Antônio Gouveia de Oliveira. 

 

2 DAS VAGAS  

 

2.1 O curso de Administração contará com 5 (cinco) vagas destinadas para 

monitores bolsistas, sendo uma vaga para cada disciplina .  

 
3 DA SELEÇÃO 

3.1 Das Etapas do Processo de Seleção: 



1ª ETAPA 

3.1.1 Na prova dissertativa, os candidatos responderão acerca dos pontos indicados 

no edital, conforme cada disciplina. 

3.1.2 A prova ocorrerá dia 16 de abril de 2010 , no 11° andar do prédio da 

FACULDADE CHRISTUS, das 15h às 18h. 

3.1.3 O resultado desta etapa será divulgado em 28 de abril de 2010.  

2ª ETAPA 

3.1.4 Os candidatos serão submetidos à banca examinadora, que realizará a 

avaliação em duas fases.  

3.1.4.1 A primeira fase consistirá em uma breve exposição / aula de um dos 

pontos do edital sorteado e previamente informado aos candidatos no dia 28 

de abril de 2010. A exposição ocorrerá na abertura dos trabalhos da banca de 

cada disciplina perante os candidatos presentes. Nesta fase o candidato terá 

no máximo 10 (dez) minutos para a sua apresentação.  

3.1.4.2 Na segunda fase, o candidato será entrevistado pelos membros da 

banca, em no máximo 5 (cinco) minutos. A banca divulgará uma nota única, 

resultado da composição dos trabalhos realizados nesta fase. 

3.1.5 As bancas serão compostas por no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) 

professores da FACULDADE CHRISTUS, sendo que dentre esses o professor 

orientador da disciplina necessariamente participará.  

3.1.6 Nesta etapa, será levada em consideração (mas não de forma determinante) a 

maior disponibilidade do candidato em relação ao horário em que o professor 

orientador agrupa a maior parte de suas turmas. 

3.1.7 Esta etapa do processo de seleção ocorrerá nos dias 05, 06 e 07 de maio de 

2010, conforme horários posteriormente divulgados. 



3.2 Dos Critérios de aprovação: 

3.2.1 A aprovação dos candidatos seguirá os seguintes critérios: 

Aprovação na 1ª etapa: 

3.2.1.1 Será aprovado na 1ª fase o candidato que obtiver nota igual a ou maior 

que 7,0 (sete) na prova dissertativa. 

3.2.1.2 Dos candidatos aprovados, serão classificados  para a próxima etapa 

os 4 (quatro) primeiros colocados na 1ª etapa, por disciplina. 

Aprovação na 2ª etapa: 

3.2.1.3 Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou maior que 7,0 

(sete). 

Aprovação final: 

3.2.1.4 A média final será composta pela média aritmética entre a nota obtida 

na 1ª fase e a nota obtida na 2ª fase. 

3.2.1.5 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo 

com a nota obtida. 

3.2.1.6 O candidato classificado em primeiro lugar será o monitor da disciplina, 

obedecendo-se o disposto no item 6.6 do Edital 05/10. 

3.3 Dos Critérios de Desempate:  

3.3.1 No caso de empate, serão obedecidos, sucessivamente, os seguintes critérios: 

3.3.1.1 maior nota da prova teórica; 

3.3.1.2 maior média na disciplina de que pretende ser monitor, á exceção das 

disciplinas ofertadas pela primeira vez na IEs; 

3.3.1.3 maior número de horas aulas cursadas; 

3.3.1.4 maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). 



4 DIVULGAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS 

4.1 A divulgação final dos resultados ocorrerá no dia 18 de junho de 2010. 

 

5 CLÁUSULA DE RESERVA 

5.1 A Coordenação de Pesquisa reserva-se o direito de resolver os casos omissos 

bem como as situações não previstas no presente edital. 

 

Fortaleza, 01 de abril de 2010. 

 

Raquel Viana Gondim 

Coordenadora de Pesquisa do Curso de Administração 
 
 

Eleazar de Castro Ribeiro 
Coordenadora Geral do Curso de Administração  


