
EDITAL 52/2020 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação 

à Pesquisa e Extensão 

 

Divulga Abertura do Processo 
Seletivo para Monitoria 
Acadêmico-Científica Voluntária 
na disciplina Comunicação e 
Metodologia. 

 

A Pró-reitora de pós-graduação, iniciação à pesquisa e extensão do Centro Universitário 

Campo Real Moana Rodrigues França, no uso de suas atribuiço ̃es legais, torna pu ́blico as 

inscric ̧ões para Monitoria Acade ̂mica Voluntária, em Comuinicação e Metodologia, no 

peri ́odo de 03/09/2020 a 11/09/2021.   

1. DAS VAGAS: 5 (cinco) vagas  

2. PROFESSOR SUPERVISOR:  Sandro Roberto Mazurechen 

3. PRÉ-REQUISITO DO CANDIDATO:  

a. O candidato deverá ser aluno regular do Centro Universitário Campo Real;  

b. Ter disponibilidade de 08 horas semanais;  

c. Possuir assiduidade superior a 75%.  

d. Ter cursado a disciplina na qual pretende ser monitor e possuir aproveitamento 

acadêmico superior a 70%;  

e. Ter participado de Eventos Institucionais (Simulado Preparatório de Carreiras, 
Semana acadêmica do curso).  

4. DO PRAZO DA VIGE ̂NCIA  

A vigência da monitoria sera ́ no período de 21/09/2020 a 21/03/2021. 

5. DA INSCRIC ̧A ̃O  

5.1 LOCAL 

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwN8a_tCwTnWP8xI7ym4-

IlWG5nF9JerJKEmHO6TRMSZ4qrg/closedform 

5.2 PERÍODO DAS INSCRIC ̧ÕES: 03/09/2020 a 11/09/2020 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwN8a_tCwTnWP8xI7ym4-IlWG5nF9JerJKEmHO6TRMSZ4qrg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwN8a_tCwTnWP8xI7ym4-IlWG5nF9JerJKEmHO6TRMSZ4qrg/closedform


5.3 REQUISITOS EXIGIDOS PARA INSCRIC ̧A ̃O 

Na ̃o sera ̃o admitidas as inscric ̧ões de alunos não regularmente matriculados e com 

documentaça ̃o pendente junto a ̀ Secretaria Acadêmica.  

6. SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAC ̧A ̃O 

6.1 Serão considerados classificados na prova de seleção os candidatos que obtiverem 
nota igual ou superior a 7,0 (sete ) sobre um total de 10 pontos possíveis.  
 
6.2 O processo de seleção constará de prova TEÓRICA que será realizada no dia 
16/09/2020 às 14h00 nas dependências CT e terá uma duração máxima de 3 (três) 
horas. O conteúdo programático e bibliografia recomendada estão no anexo I deste 
edital. 
 
6.3 Os candidatos classificados na prova escrita, participarão de entrevista via Google 
Meet, que será marcada individualmente por contato via Whatsapp informado durante 
o processo de incrição. A entrevista pontuará um máximo de 10 pontos, que farão 
méida simples com a nota da prova escrita para classificação final. 
 
6.4  A relação de candidatos em ordem decrescente de nota obtida no processo seletivo  
será divulgada no dia 18/09/2020, em edital próprio na página do Programa de 
Monitoria (http://www.camporeal.edu.br/utilidades/programa-de-monitoria/). 
 
6.4  Em caso de empate na nota obtida o critério de desempate utilizado será feito a 
avaliação de currículo. 
 
6.5  O início das atividades será no dia 21/09/2020. 
 
6.6  Em caso de cancelamento da bolsa por qualquer das partes (Monitor ou IES) a 
vaga será  o segundo classificado neste processo seletivo.  
 

Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste edital.   

8. DA CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

O aluno selecionado que cumprir com regularidade todos os deveres da monitoria e 

apresentar relato ́rio ao final do ano, obterá 160 horas (a carga horária deve condizer com 
o tempo de dedicação previsto no projeto de monitoria da disciplina) de atividades 
complementares, na modalidade monitoria.  

Guarapuava, 03 de Setembro de 2020.  

 

 Pró-Reitora de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão 
 

  

 

 
Profª. Moana Rodrigues França 

http://www.camporeal.edu.br/utilidades/programa-de-monitoria/


ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

Disciplina: Comunicação e Metodologia 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Modalidades linguísticas falada e escrita: Língua, fala, norma, variações e 

sociedade; o português coloquial e a norma culta. Leitura e produção escrita: O 

texto e sua funcionalidade; Compreensão e interpretação de textos; Estratégias de 

leitura: recuperação da informação; Textualidade: coesão e coerência, intenção 

comunicativa, habilidades de interpretação; Os diversos tipos de textos e suas 

características. Reflexão sobre forma e conteúdo. Noções básicas de linguagem, 

comunicação e expressão na prática acadêmica: Leitura e compreensão de 

textos acadêmico-científicos; A comunicação científica: aspectos lógicos e 

técnicos. A ciência e a pesquisa científica: natureza, objetivos e classificação da 

ciência; Tipos de conhecimentos; O método científico, Hipótese, leis teóricas; A 

pesquisa, conceito, tipos e etapas.  Definição e estrutura de textos acadêmico-

científicos: Formas básicas de apresentação de textos: resenha, relatório, resumo, 

comunicação científica, artigos; Etapas de elaboração. Produção acadêmico-

científica escrita e oral.  

 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 

 
ERNANI, T. Práticas de leitura e escrita. Editora Saraiva, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571440074/. 
 
MARCONDES, D. Textos básicos de linguagem: De Platão a Foucault. Jorge Zahar 
Editora, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537805572/. 
 
MARCONI, Maria e LAKATOS, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 
Científica, 8ª edição. Grupo GEN, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010770/. 
 
GUIMARÃES,T. C. Comunicação e linguagem. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 
 
SOUZA, Adilson Veiga e ILKIU, Giovana Simas de Melo. Manual de Normas Técnicas 
para Trabalhos Acadêmicos. Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. União da 
Vitória (PR): Kaygangue, 2017. 
 
FARACO, C.; TEZZA, C. Prática de texto: para estudantes universitários. 10. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2002. 
 
MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. Editora Saraiva, 2017. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220334/. 
 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, 
aprendendo a pensar. 25. ed. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2006. 540 p. ISBN 
85-225-0296-X. 
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