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EDITAL UNIFICADO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 2022.2 - MULTICAMPI GARANHUNS

 

 

A Gestão do Mul�campi Garanhuns através da Coordenação Setorial de Graduação torna
público à comunidade acadêmica o presente edital e convida os interessados(as) a apresentarem
propostas para Programa de Monitoria 2022.2, nos termos aqui estabelecidos.

A monitoria é considerada uma a�vidade de iniciação à docência e es�mula o
desenvolvimento das habilidades relacionadas a este exercício.

Este edital tem por obje�vo fortalecer o processo de ensino e aprendizagem dos cursos de
Graduação desta IES e es�mular o interesse pela docência mediante o exercício da monitoria voluntária
nos componentes curriculares indicados.

 

1. OBJETO

Cons�tui objeto deste Edital o Programa de Monitoria Voluntária, que visa a seleção de
discentes voluntários. A monitoria trata-se de uma a�vidade didá�co - pedagógica, vinculada aos cursos
de Graduação que proporciona aos estudantes o aperfeiçoamento do seu processo de formação e a
melhoria da qualidade do ensino. É considerada uma a�vidade de iniciação à docência e es�mula o
desenvolvimento das habilidades relacionadas a este exercício.

 

2. OBJETIVOS DA MONITORIA VOLUNTÁRIA

Aprimorar a formação do discentes de graduação na vida acadêmica, mediante a realização de a�vidades
relacionadas ao eixo ensino;
Oportunizar o aprofundamento teórico-metodológico e o desenvolvimento de saberes docentes;
Colaborar para a melhoria do ensino de graduação, contribuindo com o docente da disciplina no
estabelecimento de novas prá�cas e experiências pedagógicas;
Mediar às relações entre docentes e discentes, através do esclarecimento de dúvidas quanto ao conteúdo e à
realização das a�vidades propostas.

 
3. DO EXERCÍCIO DA MONITORIA VOLUNTÁRIA
 

A a�vidade de monitoria se cons�tui em uma preceptoria da parte do discente-monitor, mais experiente
academicamente. Portanto, este deve acompanhar, aconselhar, orientar e sugerir a�vidades de estudo, em
parceria com o docente-orientador, a fim de ajudar o discente a alcançar a excelência acadêmica;
Ao monitor voluntário compe�rá ministrar encontros periódicos de estudo direcionados aos
discentes matriculados no componente curricular correspondente ao seu exercício, obje�vando dirimir
dúvidas quanto ao conteúdo vivenciado em sala de aula ou que seja necessário para sua compreensão,
realizar a�vidades complementares ao ensino, tais como resoluções de exercícios propostos, bem como
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assis�r o docente na execução de a�vidades prá�cas, tais como uso de laboratório ou estudo de campo,
quando aplicável;
As a�vidades da monitoria não poderão ocorrer simultaneamente ao horário das disciplinas nas quais o
monitor está matriculado;
O exercício da monitoria voluntária enquadrar-se-á na condição de a�vidade acadêmica complementar de
ensino; o monitor que a cumprir sa�sfatoriamente, de acordo com a avaliação do docente responsável pelo
componente curricular, fará jus à recepção de cer�ficado a ser emi�do, exclusivamente, pela Coordenação
Setorial de Graduação, no qual deverá constar o seu total de carga horária dedicada ao programa, segundo
informação dada pelo docente da disciplina através do relatório de frequência do (a) monitor(a);
Ao final do período, o docente-orientador deverá informar através de relatório de monitoria, a carga horária
cumprida pelo/a monitor/a.

 
A carga horária total da monitoria voluntária será de no mínimo de 30 horas e

máximo de 120 horas ao longo do semestre,
respeitando a carga horária de cada componente curricular e descritas no

relatório final para cer�ficação do(a) monitor(a).
 
 

 

O exercício da monitoria voluntária inicia-se quando de sua seleção pelo presente edital e encerra-se por
ocasião da realização das provas finais do componente curricular correspondente e do semestre le�vo,
consequentemente.

 
Não serão aceitos relatórios antes das duas situações descritas acima,

exceto em caso de comprovação para A�vidades Complementares, Colação de
grau e Láurea Acadêmica

para conclusão do curso no semestre vigente à Monitoria, assegurando,
nesses casos,  a carga horária mínima de 30h.

 

O (A) monitor(a) voluntário(a) não fará jus à recepção de bolsa ou outro pagamento de qualquer natureza em
retribuição ao exercício da monitoria voluntária.

 

4. ATRIBUIÇÕES DOS ORIENTADORES E MONITORES

 

Docente Orientador

Acompanhar e orientar os (as) monitores (as) nas a�vidades planejadas;
Orientar os (as) monitores (as) na elaboração do relatório final de cada semestre, concedendo parecer sobre
as a�vidades;
Acompanhar e encaminhar a frequência os (as) monitores (as);
Encaminhar à Coordenação Setorial de Graduação o relatório final das a�vidades;
Acompanhar a vida acadêmica dos (das) monitores (as), zelando pela manutenção de um bom rendimento
semestral e para que não ocorra qualquer conflito entre os horários das aulas e das a�vidades da monitoria;
Comunicar, imediatamente, ao Coordenador Setorial de Graduação, o desligamento do monitor,
apresentando a jus�fica�va.

 
Monitor

Acompanhar o planejamento e desenvolvimento das aulas com o docente;
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Realizar leituras de textos, resumos, elaboração e aplicação de exercícios com os discentes da disciplina alvo
da monitoria;
Atender os discentes para esclarecimento de dúvidas a respeito de temas discu�dos previamente com o
docente;
Par�cipar do planejamento e aplicação das a�vidades prá�cas das disciplinas;
Pesquisar dados e informações que contribuam para o desenvolvimento da disciplina;
 Apresentar, no final de cada período de monitoria, relatório final das a�vidades desenvolvidas para o
docente-orientador.

 
5. ATIVIDADES VEDADAS AOS MONITORES
 

É vedado a (o) monitor (a) voluntário ministrar aulas ou aplicar provas em subs�tuição ao docente
responsável pela disciplina, podendo auxiliá-lo, entretanto, em tais a�vidades em caso de necessidade. Todas
as a�vidades desenvolvidas pelo (a) monitor (a) devem ter o acompanhamento e a supervisão do docente
orientador;
Avaliar o rendimento escolar dos discentes, por qualquer meio sem a supervisão do docente - orientador,
bem como elaborar, aplicar ou corrigir avaliações;
Executar tarefas de aulas prá�cas e similares, sem a supervisão do docente-orientador;
Assumir tarefas ou obrigações próprias e exclusivas de docentes  e funcionários técnicos administra�vos;
Executar funções administra�vas;
Cobrar dos discentes qualquer importância pecuniária por monitoria prestada.

 
6. CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE MONITORIA
 
Docente orientador:
 

Docentes poderão ofertar até 02 (duas) vagas de monitoria, exceto componentes da área de saúde e/ou que
fazem uso de laboratórios com componentes prá�cos, sendo permi�do até 6 (seis) vagas ou mais por
componente curricular, desde que previamente jus�ficado;
Somente docentes da UPE Mul�campi (efe�vos e seleção simplificada) Garanhuns ou que estejam em regime
de cedência ao Mul�campi poderão ofertar monitoria;
Ser docente da UPE, no efe�vo exercício de suas a�vidades de ensino, nos cursos de graduação;
Ser cadastrado no SIGA no componente curricular para a qual pretende orientar monitoria no presente
semestre;
Não possuir pendências em relação ao programa de monitoria em semestres anteriores.

 
Monitor:

Estar regularmente matriculado e cursando componentes curriculares em curso de graduação da UPE;
Ter cursado e ob�do aprovação no componente curricular ou equivalente a que se refira à monitoria;
Ter disponibilidade de no mínimo 2 horas semanais para as a�vidades de monitoria.

 
7. INSCRIÇÕES E QUANTITATIVO DE VAGAS (ANEXO)
 
As inscrições ocorrerão diretamente com o(a) docente-orientador, de acordo com local ou meio eletrônico e horário
estabelecidos pelo/a mesmo neste edital.

Será de responsabilidade do docente divulgar amplamente, entre os discentes e pelos meios que considerar
viável a inscrição e seleção da monitoria;
O(A) candidato(a) poderá se inscrever em até duas disciplinas, porém, apenas poderá assumir uma única
disciplina do seu interesse;
O(A) candidato(a) deverá, no ato da inscrição, apresentar, obrigatoriamente: Histórico escolar de simples
conferência, atualizado, para fins de comprovação de aprovado(a) no componente curricular ou equivalente
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ao mesmo.

 
 
8.  DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
 

Poderá candidatar-se à monitoria voluntária qualquer discente que tenha cursado e ob�do aprovação no
componente curricular para o qual pretende se inscrever ou em componente curricular equivalente e que
apresente disponibilidade de tempo para exercer as a�vidades de monitoria fora do horário das aulas.
O processo sele�vo da  monitoria deverá ser realizado nas Unidades de Educação Mul�campi Garanhuns 
pelos(as) docentes-orientadores de acordo com as exigências avalia�vas postas pelos respec�vos docentes
para cada disciplina;
Será de responsabilidade do(a) docente do componente curricular divulgar a vaga, receber a inscrição e
selecionar o(a) monitor(a);
O estudante não deve permanecer por mais de dois anos como monitor(a) da mesma disciplina;
Prioritariamente, deverá ser levada em conta a maior nota do componente curricular, objeto da inscrição ou
componente curricular equivalente a esta, conforme o caso; além   desse, outros critérios poderão ser
acrescentados à cargo do docente–orientador;
Ao final da seleção, o(a) docente-orientador (a) deverá enviar  resultado da seleção para a Coordenação
Setorial de Graduação, pelo e-mail: secretariagraduacao.garanhuns@upe.br

 
9. ACOMPANHAMENTO DOS MONITORES E CERTIFICADO

 

Só receberão cer�ficados os discentes selecionados;
Para fins acadêmicos, contabilização de carga horária e cer�ficação na a�vidade acadêmica complementar de
Ensino, os cer�ficados de monitoria só terão validade se emi�dos pela Coordenação Setorial de Graduação,
não estando nenhum órgão do Mul�campi Garanhuns autorizado a emi�r cer�ficados e/ou declarações de
monitoria voluntária a docentes e/ou discentes.
Ao final do semestre os docentes deverão entregar na Coordenação Setorial de Graduação o Plano de
trabalho desenvolvido durante o semestre, ficha de frequência informando a carga horária cumprida pelo
monitor durante o semestre, bem como as avaliações feitas sobre seus monitores, para que assim sejam
providenciados os devidos cer�ficados;

10. O PROCESSO DE SELEÇÃO OBEDECERÁ O SEGUINTE CRONOGRAMA:
 

mailto:secretariagraduacao.garanhuns@upe.br
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11.  DA CLÁUSULA DE RESERVA
 
A Coordenação Setorial de Graduação reserva-se o direito de resolver os casos omissos no presente edital.
 

 
   Garanhuns, 31 de Outubro de 2022.

 

Márcia Fernanda de Lima
Supervisora da Coordenação Setorial de Graduação (CSG)  - UPE Mul�campi Garanhuns

 
Josaniel Vieira da Silva

Coordenador Setorial de Graduação (CSG)  - UPE Mul�campi Garanhuns 
 

Documento assinado eletronicamente por Márcia Fernanda de Lima, em 31/10/2022, às 18:46,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Josaniel Vieira da Silva, em 31/10/2022, às 18:48,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 29998857
e o código CRC 157DDA9C.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Rua Capitão Pedro Rodrigues,  - Bairro São José, Garanhuns/PE - CEP 55290-000, Telefone:  



RELAÇÃO DE VAGAS PARA O EDITAL DE MONITORIA VOLUNTÁRIA DO MULTICAMPI GARANHUNS – 2022.2 

CAMPUS CURSO(S) DISCIPLINA(S) - Nº VAGAS DOCENTE COMO ENTRAR EM CONTATO FORMA DE SELEÇÃO 

Garanhuns Pedagogia RCS- extensão I- 1 Vaga Emmanuella Barros emmanuella.barros@upe.br Histórico Escolar 

Garanhuns Pedagogia Formação e Profissionalização Docente- 2 Vagas Clecia Pereira clecia.pereira@upe.br 

Enviar e-mail indicando a intenção 
da monitoria com comprovação de 

ter cursado a disciplina e a nota 
obtida no componente; Histórico 

Escolar 

Garanhuns Pedagogia Fundamentos Psicológicos da Educação- 2 Vagas Roberto José rj.silva@upe.br Histórico Escolar; Entrevista 

Garanhuns 
Ciências 

Biológicas 
Química Orgânica / 6 Vagas  Ana Correia ana.correia@upe.br 

Histórico Escolar; ter Cursado o 
componente; Entrevista 

Garanhuns 
Ciências 

Biológicas 
 Genética Molecular; 1 Vaga Vladimir Filho vladimir.filho@upe.br 

Histórico Escolar; Média na 
disciplina em questão 

Garanhuns 
Ciências 

Biológicas 
               Morfo- Anatomia Vegetal – 1 Vaga Hiram Falcão hiram.falcao@upe.br Histórico Escolar 

Garanhuns 
Ciências 

Biológicas 

Estágio Supervisionado-IV ; 1 Vagas 
Seminário de Pesquisa - 1 Vaga 

Metodologia do Ensino de Biologia- 1 Vaga 
Prática VI-1  Vaga 

Vera Chalegre vera.chalegre@upe.br 

Histórico Escolar; ter cursado o 
componente; Escrever um texto 

explicando o motivo que deseja ser 
monitor da disciplina. 

Garanhuns 
Ciências 

Biológicas 
Prática IV; 1 Vagas 
Prática VIII; 1 Vagas 

Rosangela Falcão rosangela.falcao@upe.br 
Histórico Escolar; ter cursado o 
componente 

Garanhuns 
Ciências 

Biológicas 

 
 Prática II; 1 Vaga 

Estágio Supervisionado II; 2 Vagas 
Alissandra Nunes alissandra.nunes@upe.br 

Histórico Escolar; ter Cursado o 
componente 

Garanhuns 
Ciências 

Biológicas 
Histologia- 3 Vagas Luiza Amorim luiza.amorim@upe.br 

Histórico Escolar; ter sido monitor 
de Citologia por pelo menos 1 
semestre;prova prática 

Garanhuns 
Ciências 

Biológicas 

 Zoologia dos Invertebrados I; 2 Vagas 
 Zoologia dos Cordados; 2 Vagas 

 Biologia Marinha; 2 Vagas  

Marina Araujo marina.araujo@upe.br Histórico Escolar 

Garanhuns 
Ciências 

Biológicas 
Ecologia- 2 Vagas 

Educação Ambiental -2 Vagas 
Xavier Arnan xavier.arnan@upe.br 

Histórico Escolar; ter Cursado o 
componente;Entrevista 

      

Garanhuns Medicina Farmacologia -  Módulo Doenças1 / 6 Vagas Ana Correia ana.correia@upe.br Histórico Escolar; ter Cursado o 



componente; Entrevista 

Garanhuns Medicina Fisiologia Humana; 5 Vagas Sinara Monica sinara.monica@upe.br 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLScZ3PuP1BxLGClsKzq7qF
FDTXzDBOxcblqrDBFsKAHvSF2uh

w/viewform ; 
Análise das informações recebidas 
pelo link de informações; Histórico 

Escolar 

Garanhuns Medicina Doença I- 6  Vagas Elisangela Castanha elisangela.castanha@upe.br Histórico Escolar 

      

Garanhuns Medicina 
 Bioquímica para o componente modular 

Morfofuncional; 8 Vagas 
Priscilla Albuquerque priscilla.albuquerque@upe.br 

Prova (questionário presencial ou 
apresentação oral via meet, a 

depender das condições sanitárias 
vigentes no momento). 

Garanhuns Medicina  Biologia Molecular;  1 Vaga  Vladimir Filho vladimir.filho@upe.br 
Experiência em monitoria 

acadêmica. 

Garanhuns Medicina 
Identidade Médica e Formação Profissional- 1 

Vaga 
Eglailza Sobral eglailza.sobral@upe.br Histórico Escolar; carta de intenção 

Garanhuns Medicina Anatomia Humana ( Morfofuncional I ) -10 Vagas Natalie Rodrigues natalie.rodrigues@upe.br 
Histórico Escolar; Prova Teórica e 

Prática 

Garanhuns Medicina Citologia/ Histologia/ Embriologia – 7  Vagas Rodrigo Ferreira rodrigo.sferreira@upe.br 
Apenas Histórico escolar e de já ter 

cursado o componente. 

      

Garanhuns Letras Literaturas Africanas- 1 Vaga Silvania Nubia silvania.chagas@upe.br Histórico Escolar 

Garanhuns Letras 
 

Literatura e Sociedade. 2 Vagas 
Deividy Santos deividy.santos@upe.br 

Histórico escolar; já ter cursado o 
componente 

      

      

      

Garanhuns Letras Análise do Discurso- 2 Vagas Dirce Jaeger dirce.jaeger@upe.br 

Histórico Escolar; Elaboração de 
breve texto com sugestões para o 

trabalho de monitoria  baseadas em 
sua experiência enquanto discente 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3PuP1BxLGClsKzq7qFFDTXzDBOxcblqrDBFsKAHvSF2uhw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3PuP1BxLGClsKzq7qFFDTXzDBOxcblqrDBFsKAHvSF2uhw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3PuP1BxLGClsKzq7qFFDTXzDBOxcblqrDBFsKAHvSF2uhw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3PuP1BxLGClsKzq7qFFDTXzDBOxcblqrDBFsKAHvSF2uhw/viewform


da disciplina Análise do Discurso 

Garanhuns Letras Estágio Supervisionado IV- 1 vaga Emmanuella Barros emmanuella.barros@upe.br 
Histórico escolar; já ter cursado o 

componente 

Garanhuns Letras 
Linguística I- 1 Vaga 

Morfossintaxe II- 2 Vagas 
Fernando Oliveira fernando.oliveira@upe.br 

Histórico escolar; já ter cursado o 
componente; Currículo em caso de 

empate 

      

Garanhuns História História Medieval II -1 Vaga  Isabela Albuquerque isabela.albuquerque@upe.br 
Histórico Escolar; Entrevista e 
interesse em pesquisa na área 

Garanhuns História 
 Historiografia; 1 Vaga 

 História do Brasil III. 1 Vaga Bruno Camara bruno.camara@upe.br 
Histórico Escolar; ter cursado o 

componente; entrevista. 

Garanhuns História  Histórias do Brasil I- 2  Vagas  Karina Melo karina.melo@upe.br 
Histórico Escolar; eventuais 

entrevistas orais 

Garanhuns História 
 

 Prática VIII; 1 Vaga 
Giseuda Barros mgiseuda.barros@upe.br 

.Histórico Escolar e Entrevista; 
poderá cursar quem já cursou a 
prática VII(tem similaridade); já 

cursou Teoria da História 

Garanhuns História Contemporânea I – 2 Vagas Josualdo Silva josualdo.silva@upe.br Histórico Escolar 

      

Garanhuns Psicologia Psicologia e Perspectivas Psicanalíticas- 2 Vagas Henrique Carneiro henrique.carneiro@upe.br 
Histórico Escolar; ter cursado o 

componente; entrevista; te cursado  
disciplinas de psicanálise 

Garanhuns Psicologia 
 Teorias e Técnicas em Avaliação Psicológica II; 2 

Vagas 
 Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico; 2 Vagas 

Heloísa Sousa heloisa.sousa@upe.br 
Histórico Escolar; ter cursado o 

componente e participar da Liga de 
Avaliação Psicológica da UPE 

Garanhuns Psicologia Aconselhamento Psicológico- 3 Vagas Ana santana ana.santana@upe.br Histórico Escolar; Entrevista 

Garanhuns Psicologia 
Psicologia, Políticas Públicas e Direitos Humanos- 

2 Vagas 
Juliana Catarine Juliana.catarine@upe.br 

Histórico Escolar; Carta de Intenção 
e entrevista 

Garanhuns Psicologia 
Fundamentos Epistemológicos da Psicologia- 2 

Vagas 
Roberto José  rj.silva@upe.br Histórico Escolar; Entrevista 

      

      

Garanhuns Psicologia Psicologia e Envelhecimento; 2 Vagas Claudimara Chiste claudimara.chiste@upe.br Histórico Escolar; ter cursado o 



 Métodos e Técnicas de Pesquisa em Psicologia; 
2-Vagas 

componente ;Carta de intenção 
sobre o interesse em ser monitor(a) 

da disciplina em questão. 

Garanhuns Psicologia 
Psicologia e Espiritualidade; 1 Vaga 
Teorias da Personalidade- 1 vaga 

Luciano Fonseca luciano.fonseca@upe.br 
Histórico Escolar; ter Cursado o 

componente 

Garanhuns Psicologia Estatística Aplicada a Psicologia- 2 Vagas Damocles Aurelio damocles.aurelio@upe.br 
Histórico Escolar; ter Cursado o 

componente 

Garanhuns Psicologia 

 
 Analise do comportamento e habilidades sociais; 2 

Vagas 
 Psicologia Clinica; 1 Vaga 

Tatiana Bertulino tatiana.bertulino@upe.br 
Histórico Escolar; ter Cursado o 

componente ;Carta de 
apresentação 

Garanhuns Psicologia 
Psicologia Social; 2 Vagas 

 Psicologia, Questões Étnico Raciais e de Gênero; 
2 Vagas 

Jullyane Brasilino jullyane.brasilino@upe.br 
Histórico Escolar; ter Cursado o 

componente ;Entrevista 

Garanhuns Psicologia 
 

Psicologia Organizacional- 2 Vagas 
Juliano Bastos juliano.bastos@upe.br 

Histórico Escolar; ter Cursado o 
componente; entrevista 

Garanhuns Psicologia 
 Introdução a  Esquizoanalise; 2 Vagas 

 Psicologia e Estéticas de  
Subjetivação; 2 Vagas 

Djailton Cunha djailton.cunha@upe.br 
Histórico Escolar; ter Cursado o 

componente ;Carta de intenção e 
entrevista 

Garanhuns Psicologia 
 Psicologia e Envelhecimento; 2 Vagas 

 Método e técnicas de pesquisa em psicologia; 2 
Vagas 

Claudimara Chiste claudimara.chiste@upe.br 
Histórico Escolar; ter cursado o 

componente 

Garanhuns Psicologia 
 Psicologia e Infância; 1 Vaga 

 Ética e Profissão; 1 Vaga 
João Silva joao.silva@upe.br 

Histórico Escolar; ter cursado o 
componente Em caso de empate, 

carta de intenção 

Garanhuns Psicologia 
Psicofisiologia e Neurociência aplicadas ao 

comportamento e aos processos mentais- 2  Vagas 
Sinara Mônica sinara.monica@upe.br 

Histórico Escolar;entrevista a ser 
agendada pelo docente após envio 
do interesse por e-mail. 

      

Garanhuns Matemática Elementos de Estatística – 2 Vagas Damocles Aurelio damocles.aurelio@upe.br 
Histórico Escolar; ter cursado o 

componente 

      

Garanhuns  Matemática 
 Álgebra Linear II ; 2 Vagas 

  
Milton Perceus milton.perceus@upe.br 

Histórico Escolar; ter cursado o 
componente 

Garanhuns Matemática Equações Diferenciais Ordinárias- 1  Vaga Paulo Cavalcante paulo.cavalcantejr@upe.br Histórico Escolar 



Garanhuns Matemática 

Prática Profissional VIII- 1 Vaga 
 Estágio supervisionado IV; 1 Vaga 

 Metodologia  
Científica. 1 Vaga 

Eber Gomes eber.sgomes@upe.br 
Histórico Escolar; ter cursado o 
componente; disponibilidade de 
horário na disciplina 

Garanhuns Matemática Cáculo II- 1 Vaga Mauricio Goldfarb mauricio.goldfarb@upe.br Histórico Escolar 

Garanhuns Matemática 
Estágio Supervisionado II- 1 Vaga 

Prática Profissional IV-  1 Vaga 
Luciana Santos luciana.santos@upe.br Histórico Escolar; entrevista 

Garanhuns Matemática 
Geometria Analítica- 1 Vaga 

Estruturas Álgébricas II – 1 Vaga 
Análise Matemática II- 1 Vaga 

Elizangelo Luna elizangelo.luna@upe.br 
Histórico Escolar; ter cursado o 

componente 

Garanhuns Matemática Matemática Básica II- 2 Vagas Janaina Barros janaina.barros@upe.br Histórico Escolar 

      

Garanhuns 
Engenharia de 

Software 
PPSW-SOF0029G- 2 Vagas 
PWEB-SOF0031G- 2 Vagas 

Helaine Lins helaine.lins@upe.br 
Histórico Escolar; ter cursado o 

componente 

Garanhuns 
Engenharia  
de Software 

Cáculo II- 1 Vaga Mauricio Goldfarb mauricio.goldfarb@upe.br Histórico escolar 

Garanhuns 
Engenharia  
de Software 

Teoria da Computação- 2 Vaga  
Processo de Software- 2 Vaga 

Arquitetura de Software- 1 Vaga 
Bruno Souza brunno.souza@upe.br 

Histórico Escolar; 
Entrevista/reunião  

Garanhuns 
Engenharia  
de Software 

Estatística II- 1  Vaga Damocles Aurelio damocles.aurelio@upe.br 
Histórico Escolar; ter cursado o 

componente 

Garanhuns 
Engenharia  
de Software 

Organização e Arquitetura de Computadores- 1 
Vaga 

Cleiton Martins cleiton.martins@upe.br Histórico Escolar 

Garanhuns 
Engenharia  
de Software 

Programação para Web – 2 Vagas Victor Santos victor.santos@upe.br 
Histórico Escolar; ter cursado o 

componente 

      

Garanhuns Geografia 
Cartografia Temática- 4  vagas 

 
LGG0022- Cartografia Básica-1 Vaga  

Deivide Benicio deivide.benicio@upe.br 
Histórico Escolar; ter cursado o 

componente; Entrevista 

      

Garanhuns Geografia 
 

LGG0015 - Sensoriamento remoto aplicado a 
Geografia; 2 Vaga 

Daniel Gomes daniel.gomes@upe.br 
Histórico Escolar ; ter cursado o 

componente 

Garanhuns Geografia  Kleber Carvalho kleber.carvalho@upe.br Histórico Escolar ; ter cursado o 



 
          Geomorfologia Aplicada; 2 Vagas 

componente 

Garanhuns Geografia Geografia da Indústria e do Setor Terciário- 1 Vaga Clelio Santos clelio.santos@upe.br Histórico Escolar ;Entrevista 

Garanhuns Geografia 
Climatologia- 1 Vaga 

Hidrogrografia- 1 Vaga 
Alberlene oliveira alberlene.oliveira@upe.br 

Histórico Escolar ; ter cursado;ter 
disponibilidade de 6h semanais 

Garanhuns Geografia 

Estágio Supervisionado II-2 Vagas 
Estágio Supervisionado IV- 2 Vagas 

Conteúdos Práticas e Metodologia do Ensino de 
Geografia ; 2 vaga 

Denize Aquino denize.aquino@upe.br 
Histórico Escolar;ter Cursado o 

componente;  

      

      

Garanhuns Computação TAESWS-CC00143G; 1 Vaga Helaine Lins helaine.lins@upe.br 
Histórico Escolar; ter cursado o 

componente 

Garanhuns Computação Teoria da Computação- 1 Vaga Bruno Souza brunno.souza@upe.br Histórico Escolar; reunião pelo meet 

Garanhuns Computação 
Organização e Arquitetura de Computadores- 1  

Vaga 
Cleiton Martins cleiton.martins@upe.br Histórico Escolar; 

Garanhuns Computação 
Cálculo I- 2 Vagas 

Estatística e Probabilidade- 1 Vaga 
Janaina Barros janaina.barros@upe.br Histórico Escolar 

 


