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FACULDADE LUCIANO FEIJÃO 

COORDENAÇÃO DE MONITORIA 

EDITAL PROGRAMA DE MONITORIA 2020 

 
A Coordenação de Monitoria torna público o Edital de Monitoria do 

Curso de Engenharia Civil da Faculdade Luciano Feijão, tendo como demanda as 

seguintes disciplinas: 

 

TOPOGRAFIA I:  

VAGAS: 01(Prof. Paulo Robson Parente Linhares) 

Competências e Habilidades: 

 Realizar levantamento topográfico planimétrico com equipamentos ótico-mecânicos 

com compreensão das metodologias desenvolvidas; 

 Determinar e compensar erros topográficos na busca da exatidão das medições 

realizadas; 

 Elaborar plantas topográficas com representação planimétrica. 

 

Conhecimentos: 

 Estudo dos equipamentos necessários às medições em planimetria e altimetria e 

suas aplicações na engenharia. Teodolitos óticos e eletrônicos; 

 Forma e dimensões da Terra; 

 Divisão da topografia; 

 Alinhamentos e medições diretas de distâncias; 

 Medições angulares, rumo e azimute; 

 Cálculos planimétricos e compensações; 

 Conceito de cota, altitude, diferença de nível, declividade; 

 Formas de representar o relevo; 

 Erros. 

 

 

CONSTRUÇÃO CIVIL I:  

VAGAS: 01(Prof. Paulo Robson Parente Linhares) 

Competências e Habilidades: 

 Utilizar técnicas apropriadas no exercício da fiscalização, da direção e da 

execução de obras e serviços da construção civil no que se refere: 

- aos serviços preliminares; 

- às instalações provisórias do canteiro de obras; 
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- à infraestrutura; 

- às estruturas de concreto armado e de aço; 

- à alvenaria; 

- às instalações e sistemas complementares. 

 

Conhecimentos: 

 Documentação de obra e projetos necessários. Serviços preliminares da 

construção: instalações provisórias; ferramentas e equipamentos; movimentos de 

terra e locação da obra. Execução de sondagens, fundações e muros de arrimo. 

Execução de estruturas em concreto armado e em aço. Execução de alvenarias de 

vedação e estrutural. Execução de impermeabilizações, instalações 

hidrossanitárias, elétricas, telefônicas gás e especiais. Execução de telhados. 

Normas e regulamentos técnicos correspondentes. 

 

 

 

CONSTRUÇÃO CIVIL II:  

VAGAS: 01(Prof. Paulo Robson Parente Linhares) 

Competências e Habilidades: 

 Utilizar técnicas apropriadas no exercício da fiscalização, da direção e da 

execução de obras e serviços da construção civil no que se refere aos sistemas 

de: 

- cobertura (telhas cerâmicas, metálicas, fibrocimento e especiais); 

- revestimentos (paredes, pisos e forros); 

- vedações verticais (alvenarias, painéis e divisórias leves); 

- esquadrias e de vidros; 

- pintura. 

 Normas e regulamentos técnicos correspondentes. 

 

Conhecimentos: 

 Painéis e divisórias leves, colocação de esquadrias, instalações (elétricas, 

telefônicas, hidrossanitárias e gás), sistemas de impermeabilizações, 

revestimentos (forros, paredes e pisos), sistemas de pinturas. 

 Normas e regulamentos técnicos correspondentes. 
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FENÔMENOS DE TRANSPORTE: 

VAGAS: 01(Prof. Madson Linhares Magalhães) 

Competências e Habilidades: 

 Interpretar as relações entre calor e energia; 

 Relacionar calor com dilatação dos materiais; 

 Interpretar as diversas grandezas relacionadas com a temperatura; 

 Interpretar os fenômenos de transferência de calor e de energia entre sistemas; 

 Relacionar as forças exercidas por fluídos estáticos com as superfícies de contato 

(depósitos, barragens, comportas, etc.: 

 Dimensionar as superfícies; 

 Interpretar as variações de pressão entre dois pontos de um escoamento 

(manometria). 

 

 

Conhecimentos: 

Parte 1 - Calor e energia. 

 Lei Zero da Termodinâmica; medidas de temperatura; escalas termométricas; zero 

 absoluto; dilatação térmica de sólidos e de líquidos; 

 Calorimetria: calor específico de sólidos; calor sensível e calor latente; 

 Propagação do calor; condução, convecção e radiação; 

 Primeira lei da termodinâmica: calor e energia interna; aplicações da primeira lei da 

 Termodinâmica; 

 Segunda lei da Termodinâmica: ciclos termodinâmicos básicos; transformação de 

 energia. 
 

Parte 2 – Fluidos. 

 Propriedades dos fluídos; 

 Estática dos fluídos: 

- Pressão exercida por fluídos estáticos; Força hidrostática sobre superfícies 

imersas em fluídos; Ponto de aplicação da força hidrostática. 

 Dinâmica dos fluídos: 

- Análise de escoamentos – sistema e volume de controle; Tipos de escoamento; 

Aplicação das equações fundamentais ao escoamento de um fluído. 

- Equação da variação da quantidade de movimento – Determinação das forças 

exercidas por um escoamento. 
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II:  

VAGAS: 01(Profa. Francisca Lilian Cruz Brasileiro) 

Competências e Habilidades: 

 Caracterizar e avaliar a seleção de materiais para a composição e execução de 

argamassas e concretos; 

 Ser capaz de selecionar materiais para a execução de argamassas e concretos, 

criticar sua qualidade e utilizá-los adequadamente para a produção de argamassas 

e concretos;  

 Especificar argamassas e concretos adequados ao emprego específico de cada 

caso;  

 Realizar o controle de propriedades de argamassas e concretos e o controle do 

recebimento de concretos e argamassas. 

 

Conhecimentos: 

 Agregados; 

 Aglomerantes minerais, adições e aditivos; 

 Propriedades no estado fresco e endurecido de argamassas e concretos; 

 Especificação de argamassas e concretos;  

 Métodos de ensaio; 

 Métodos de dosagem de argamassas e concretos; 

 Controle e recebimento do concreto; 

 Transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto. 

 

 

 

ANÁLISE ESTRUTURAL II: 

VAGAS: 01(Prof. Ésio Magalhães Feitosa Lima) 

Competências e Habilidades: 

 Identificar, determinar e analisar as solicitações em estruturas isostáticas: vigas, 

pórticos, arcos, grelhas e treliças;  

 Analisar os materiais a partir de sua caracterização mecânica;  

 Determinar e analisar as tensões e deformações em peças submetidas ao esforço 

normal. 

 

Conhecimentos: 

 Conceito de solicitação; tipos de solicitações e análise de solicitações em 

estruturas isostáticas: vigas (método das equações e método direto), pórticos 
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planos, arcos, grelhas, treliças planas; Introdução à resistência dos materiais: 

tensões e deformações; Lei de Hooke e Poisson, materiais dúteis e frágeis, 

tensões limite e coeficiente de segurança; Esforço Normal. 

  

 

ANÁLISE ESTRUTURAL IV: 

VAGAS: 01(Prof. Ésio Magalhães Feitosa Lima) 

Competências e Habilidades: 

 Analisar o fenômeno da flambagem em elementos estruturais submetidos à 

compressão, verificando a segurança e o dimensionamento adequado; 

 Determinar a equação da deformada de vigas isostáticas e deslocamentos em 

estruturas isostáticas planas; 

 Determinar a distribuição de esforços em estruturas hiperestáticas planas por meio 

do Método das Forças;  

 Relacionar as análises realizadas com o processo projetual de estruturas de obras 

civis. 

 

Conhecimentos: 

 Equação da linha elástica, flambagem, teoremas de deformação elástica e 

princípio dos trabalhos virtuais, método das forças e equação dos três momentos.  

 

 

MECÂNICA DOS SOLOS I:  

VAGAS: 01(Prof. Cícero Lima de Almeida) 

Competências e Habilidades: 

 Determinar as propriedades físicas e mecânicas dos solos para fins de 

caracterização; 

 Determinar e analisar as tensões no solo devido ao peso próprio, nas aplicações 

em obras geotécnicas. 

 

Conhecimentos: 

 Noções sobre origem e natureza dos solos, amostragem dos solos; 

 Propriedades físicas e índices físicos dos solos: definição, características, 

relações, ensaios; 

 Forma das partículas e estrutura dos solos: características e principais 

propriedades; 
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 Limites de consistência e compacidade dos solos: definição, características, 

ensaios; 

 Textura e granulometria dos solos, ensaios, classificação dos solos;  

 Movimento de água nos solos: capilaridade, permeabilidade, ensaios; 

 Compactação dos solos: curvas, índice de resistência, CBR (Índice de Suporte 

Califórnia), ensaios, controle, aplicações em campo; 

 Tensões no solo devido ao peso próprio; 

 Compressibilidade dos solos: teoria de adensamento, processo de adensamento, 

modelo mecânico e analogia, aplicações; 

 Resistência ao cisalhamento das areias e das argilas: definição, critério de ruptura,  

 características, ensaios, aplicações. 

 

01 – DAS INSCRIÇÕES E DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

1.1 - Para concorrer à monitoria, o aluno deve ter cursado a disciplina para a qual esteja 

pleiteando a vaga, tendo sido aprovado por média. 

1.2 – Deverá ainda submeter-se ao processo de seleção. 

1.3 - As inscrições poderão ser efetuadas no período de 07 a 11 de outubro de 2019, 

na recepção da Faculdade Luciano Feijão, por meio do preenchimento do 

formulário de Inscrição de Monitor para Disciplina escolhida.  

1.3.1 - Cada aluno poderá se candidatar para apenas uma disciplina. 

1.3.2 – O mandato do monitor é de um ano, não renovável. 

1.4 – Cada candidato, no ato da inscrição, deverá portar: cópias do R.G., CPF, 

histórico escolar atualizado e o anexo formulário de inscrição DIGITADO. 

1.5 - A seleção dos monitores das disciplinas será realizada por prova de conhecimento 

que deverá ser elaborada pelo professor da disciplina a qual o candidato pleiteia a vaga 

e pela análise de histórico escolar. 

1.5.1 – Serão ofertadas 2 (duas) vagas com bolsa para as disciplinas supra 

mencionadas.  

1.5.2 – Extrapolado esse número, os monitores que quiserem realmente exercer a 

monitoria poderão, caso aprovados, exercê-la na qualidade de voluntários, sem fazer jus 

à bolsa. 

1.6 - A prova de seleção da Monitoria deverá acontecer na FLF, no dia 08 de novembro 

de 2019, de 17 às 19 horas, no Prédio da Faculdade Luciano Feijão. 

1.7 - O processo seletivo classificará os candidatos habilitados em ordem decrescente 

para o preenchimento das vagas.  

1.7.1 – O cômputo da nota se dará pela média aferida na prova de seleção e o IRA - 

Índice de Rendimento Acadêmico, sendo alocados nas vagas aqueles com média geral 

mais elevada. 

1.8 - A divulgação do processo de seleção dos monitores será feita pela 

Coordenação da Monitoria, no dia 29 de novembro de 2019. 

1.9 – OS CANDIDATOS FICAM DESDE LOGO CIENTES DE QUE A 

COORDENAÇÃO DE MONITORIA SE ISENTA DE QUALQUER 

RESPONSABILIDADE NO CASO DO DOCENTE QUE ABRIU VAGA PARA 

MONITOR EM SUA DISCIPLINA DEIXAR DE ENTREGAR A PROVA 

TEMPESTIVAMENTE PARA SER APLICADA NA DATA ACIMA 
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MENCIONADA, BEM COMO DEIXAR DE DEVOLVÊ-LA CORRIGIDA ATÉ 

O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019. NESSE CASO, O CANDIDATO FICARÁ 

FORA DO CERTAME.   

 

02 - DA BOLSA: 

2.1 – Poderão candidatar-se à Monitoria os alunos regularmente matriculados no 

semestre letivo de 2019.2, que comprovem ter sido aprovados por média na 

disciplina em que pleiteiam vaga. 

2.2 – A bolsa terá vigência de fevereiro a dezembro de 2020. 

2.3 – A bolsa poderá ser cancelada: 

2.3.1 – por desistência do aluno 

2.3.2 – a pedido do orientador 

2.3.3 – por trancamento de matrícula 

2.3.4 – por sanção disciplinar 

2.3.5 – por desempenho insatisfatório 

2.3.6 – por outros casos aqui não previstos a serem decididos pela Coordenação de 

Monitoria 

2.4 – O bolsista fará jus a um abatimento equivalente a 20% da sua mensalidade, a 

título de bolsa, a partir do mês de fevereiro de 2020, estendendo-se o benefício até 

dezembro do mesmo ano, salvo se houver desligamento do aluno do programa. 

2.4.1 – Os monitores com FIES também farão jus à bolsa. Os aditamentos que já 

tiverem sido assinados não contemplarão os benefícios, ficando para o semestre 

seguinte o auxílio em comento, de forma não cumulativa. 

2.4.2 – Os monitores conveniados ou que tenham algum desconto na mensalidade 

poderão optar pela bolsa, ou pelo desconto já oferecido. 

2.4.3 – A bolsa não incidirá sobre a matrícula semestral. 

 

03 - DO COMPROMISSO DO MONITOR: 
3.1 As atribuições do monitor são as seguintes: 

I- assistir ao docente no atendimento de grupos de estudo; 

II- prestar atendimento individual a alunos em caso de dúvidas (plantão de 

dúvidas); 

III- acompanhar e auxiliar o docente em atividades relacionadas com a disciplina; 

IV- realizar leituras suplementares para o auxílio às atividades desenvolvidas; 

V- elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas. 

VI- Ao final do mandato, o aluno deverá apresentar um trabalho científico, o 

qual deverá também ser entregue na forma de paper acadêmico, sobre algum tema 

que se relacione com a sua experiência de iniciação à docência, ou algum tema de 

relevância albergado pela disciplina, objeto da monitoria, como condição sine qua 

non para obtenção do certificado de monitoria. 

 

3.2 É vedado ao aluno monitor: 

substituir o professor na regência de aulas; 

executar funções administrativas e/ou alheias à monitoria; 

elaborar ou corrigir provas e exames; 

ACUMULAR MONITORIAS E BOLSAS; 

 

04 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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O ato de inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação 

total dos critérios e regras estabelecidas neste Edital, dos quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

A não observância das regras aqui constantes acarretará na exclusão 

sumária do candidato do presente certame. 
Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação de 

Monitoria juntamente com os professores orientadores. 

 

 

 

Prof. Átila de Alencar Araripe Magalhães 

Coordenador da Monitoria 
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INSCRIÇÃO PARA A MONITORIA 2020  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

Ficha de Inscrição 

Nº de Inscrição:_____________ 

Nome completo: _______________________________________________________________ 

Curso e turno: _________________________________________________________________ 

Semestre que está cursando:______________________________________________________ 

Disciplina e turno pretendidos para a monitoria:______________________________________ 

Telefone: _____________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 

 

Sobral, _____ de________________ de 2019. 

 

 

Assinatura do Candidato 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COMPROVANTE 

 

Nome do candidato:____________________________________________________________________ 

Nº de Inscrição:________________________________________________________________________ 

Data: ______/_________/_________ 

 

Assinatura do Responsável pela Inscrição 

 


