
Universidade de Brasília 

Processo Seletivo da Monitoria de Introdução à Economia - 1º/2018 

A Monitoria de Introdução à Economia vêm, por meio deste edital, tornar 

público informações acerca do Processo Seletivo para o ingresso na equipe de 

monitoria em 1º/2018. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Todo e qualquer aluno matriculado na Universidade de Brasília e 

aprovado na disciplina de Introdução à Economia, independente da menção, 

pode se inscrever no Processo Seletivo da Monitoria de Introdução à Economia. 

  

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições podem ser realizadas na sala da monitoria, localizada no 

subsolo do ICC norte, sendo necessário informar o e-mail. 

2.2 As inscrições podem ainda ser feitas por meio de um e-mail enviado ao 

monitor da turma, sendo imprescindível conter os dados do aluno, tais como 

matrícula e e-mail. 

2.3  O período de inscrições se inicia no dia 06/11 e se encerra no dia 23/11, 

às 23h59 

2.4 É responsabilidade do aluno informar seus dados corretamente e checar 

os mesmos após a inscrição. Qualquer eventual falha nesse processo acarreta 

prejuízo somente ao candidato. 

  

3. DO CONCURSO 

3.1 O concurso consistirá em 3 fases. A primeira fase compõe-se de uma 

prova escrita, a ser realizada no dia 25/11, às 11h, no anfiteatro 11. Os 

candidatos deverão responder a uma ou mais questões sobre algum conteúdo 

abordado na disciplina. Tal fase tem caráter eliminatório. 

3.2 A segunda fase constitui-se em aulas que deverão ser ministradas pelos 

candidatos nos dias 04/12 e 05/12. Nessa aula, será necessário resolver duas 

questões que serão previamente divulgadas no site da Monitoria de Introdução 

à Economia. Tal fase tem caráter eliminatório. 

3.3 A terceira fase é formada por uma entrevista com os coordenadores do 2º 

semestre de 2017, no dia 06/12. Essa fase tem caráter classificatório. 

3.4 Todas as informações relevantes ao concurso, como o horário e local das 

aulas a serem ministradas e da entrevista, serão passadas no e-mail fornecido 

pelo candidato em sua inscrição no Processo Seletivo. 

  



4 . DA AVALIAÇÃO 

4.1 Na primeira fase do Processo Seletivo, será analisada a capacidade do 

candidato de aplicar o conteúdo estudado na disciplina de Introdução à 

Economia a realidade, bem como o raciocínio crítico perante o problema 

apresentado.  

4.2 Na segunda fase, será observada a postura do aluno durante uma possível 

aula. Como é sabido, a IEMonit oferece, ao longo de cada semestre, aulas de 

exercícios e aulões que servem para rever o conteúdo de cada módulo 

ministrado pelos professores. Por isso, o método de seleção reconhece a 

importância desta segunda etapa. 

A oratória, a didática, o conteúdo, o seguimento do plano de aula elaborado 

previamente (quadro) e a dinâmica são, basicamente, os critérios avaliação. No 

dia da aula, os coordenadores e os monitores referências analisarão a exposição 

do candidato com a ajuda de uma planilha em uma plataforma virtual. Por isso, 

todos ficarão concentrados em seus computadores, cumprindo apenas aos 

objetivos do processo seletivo. Serão avaliados a oratória, a altura e a clareza da 

voz, a didática e o desenvolvimento lógico dos argumentos, o conteúdo e o 

conhecimento da matéria, o plano de aula e a organização do quadro e a 

dinâmica e a desenvoltura do expositor. 

4.3 Na terceira fase, será ponderada a disponibilidade e pró-atividade. Tal 

etapa tem o intuito de avaliar o perfil do candidato. 

  

5. DO RESULTADO 

5.1 O resultado de cada fase será informado aos candidatos pelo e-mail dos 

mesmos. 

5.2 Os alunos aprovados na 3º fase do processo seletivo serão convidados a 

juntar-se à Equipe de Monitoria de Introdução à Economia 1º/2018. 

5.3 Os alunos que forem aprovados na 2º fase, mas não passarem na 3ª fase, 

ficarão em lista de espera e poderão ser chamados futuramente, até que se 

encerre o período de matrícula do 1º semestre letivo de 2018. 

  

A Equipe de Monitoria de Introdução à Economia 2º/2017 


