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1. DA IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Unidade: Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior  
1.2. Departamento: Ciências Humanas  
1.3. Título e Código do Projeto: Ensino e Aprendizagem de Libras – PCHA0005.  
1.4. Disciplinas vinculadas ao Projeto: PCH00166- Libras I; PCH00175-Libras II; PCH00176 
1.5. Professora Orientadora: Profª Isabelle de Araujo Lima e Souza 
1.6. Número de vagas oferecidas: 01 (uma) monitor/a bolsista, 01 (uma) monitor/a 

voluntário/a. 
 
2.DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 
As atribuições do monitor que atuará nas disciplinas de PCH00166- Libras I; PCH00175-

Libras II; PCH00176 consistirá em: 

1) Acompanhar as aulas das disciplinas; 

2) Auxiliar o professor regente de turma no planejamento das aulas; 

3) Realizar o acompanhamento da elaboração do material didático produzido pelo 

professor; 

4) Fazer leituras dirigidas da literatura utilizada como base na disciplina; 

5) Realizar atendimento extraclasse aos alunos; 

6) Auxiliar os estudantes na produção dos sinais em Libras; 

7) Apoiar os estudantes matriculados na disciplina nas atividades da disciplina. 

3.DAS INSCRIÇÕES.  
3.1. Período: 18 a 26 de abril de 2022.  

3.2. Página disponibilizada para a inscrição: https://app.uff.br/monitoria/ 
3.3. Pré-requisitos: O candidato/a deverá ter cursardo a Disciplina de Libras I (PCH00166) 
e ter sido aprovado com nota igual ou superior a 7.5. 
3.4. No ato da inscrição o Candidato/a deverá anexar o Histórico Escolar, comprovando 
a integralização da disciplina de Libras I e o plano de estudos do período letivo 
corresponte à 2022.1. 
3.5.A documentação comprobatória deverá ser enviada ao Coordenador de Monitoria, 
durante o período de inscrições, pelo e-mail: romang@id.uff.br  com cópia para 
isabelle_araujo@id.uff.br 
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4. DA SELEÇÃO 
 
A Seleção será composta por 2 (duas) etapas: a primeira etapa será prova escrita 
(classificatória e eliminatória), a segunda etapa será entrevista (classificatória). 
 

4.1. Da prova escrita 
4.1.1. A prova escrita será composta por questões abertas e fechadas, em que serão 
avaliados os conhecimentos de cunho teóricos e práticos em relação a Libras e a 
Educação de Surdos. 
4.1.2. A prova será realizadas em formato presencial. 
4.1.3. O candidato/a/a poderá levar material bibliográfico impresso para consulta 
durante o momento da prova. 
4.1.4. Será considerado material bibliográfico impresso: anotações em folhas, cadernos, 
livros e/ou textos impressos. 
4.1.5. É expressamente proibído o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos para 
consulta. 
4.1.6. O candidato/a/a que obtiver nota inferior a 7.5 na prova escrita será eliminado. 
4.1.7. O candidato/a/a que obtiver nota superior a 7.5 estará selecionado para a próxima 
etapa; 
 

4.2. Da entrevista 
A entrevista terá duração de 30 minutos. Na entrevista será avaliado a disponibilidade 
de horário para participação no projeto; grau de interesse para atuar na monitoria de 
ensino e aprendizagem de Libras; nível de conhecimento em língua de sinais; habilidades 
didático pedagógicas em Libras. 
 
5. DATA E HORÁRIO DA SELEÇÃO 
Prova Escrita: 28/04 (quinta-feira) das 14:00 horas às 16:00 horas 

Entrevista: 29/04 (sexta-feira) das 14:00 horas às 16:00 horas 

 

6. LOCAL DA SELEÇÃO 
As 2 (duas) etapas da seleção, prova e entrevista, serão em formato presencial e 
acontecerão nas dependências do INFES. A informação sobre a sala em que será 
realizada o processo seletivo estará disponível na secretaria do INFES nos dias da 
seleção. 

 

7. DO RESULTADO 
7.1. O resultado da primeira etapa será afixado na secretaria do INFES até às 20:00 horas 
do dia 28/04.  

7.2. O resultado da segunda etapa será afixado na secretaria do INFES até às 20:00 horas 
do dia 29/04.  

 

8. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 



A primeira instância a que se deve dirigir o recurso é a Secretaria do Departamento de 
Ciências Humanas (pch.inf@id.uff.br), responsável pela realização deste processo 
seletivo, e a segunda instância é a DMO/CAEG (dmo.prograd@id.uff.br). O prazo de 
recurso na primeira instância é de 72 (setenta e duas) horas após a divulgação dos 
resultados do processo seletivo. O prazo de recurso à DMO/CAEG é de 72 (setenta e 
duas) horas após a ciência do resultado do recurso em primeira instância. 
 
9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

a) Maior nota na Prova Escrita; 

b) Maior nota na Entrevista;  

c) Maior coeficiente de rendimento escolar; 

 
10. DA ACEITAÇÃO DA VAGA 

O(a)s candidato/a(a)s classificado no processo seletivo terá o prazo de 02 (DOIS) dias 
corridos, após a liberação do resultado do processo seletivo, para aceitar a vaga no 
Sistema de Monitoria. Será considerado desistente o candidato/a que não cumprir o 
prazo estabelecido. 
 

11. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO

Os candidato/as classificados deverão encaminhar ao endereço eletrônico 
romang@id.uff.br com cópia para isabelle_araujo@id.uff.br. o Termo de Compromisso, 
devidamente assinado, gerado pelo Sistema de Monitoria, no prazo de 2 (dois) dias após 
o aceite no Sistema de Monitoria. 

 
EMENTA: 

A definição de libras e a familiarização do licenciado com o mundo da surdez. Libras como 
língua legítima da comunidade surda.didática e educação de surdos. Orientações do MEC 
sobre libras.o sujeito surdo em um mundo ouvinte: cultura surda e comunidade surda. 
Apresentação e desenvolvimento da língua brasileira de sinais. Batismo do sinal, 
expressões faciais afetivas e expressões faciais específicas. Noções básicas de léxico, de 
morfologia e de sintaxe com o apoio de recursos audiovisuais. Noções de variação. Praticar 
libras: desenvolver a expressão visual e espacial. 
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em 11 de abril de 2022. 

 

 

Santo Antônio de Pádua, 08 de abril de 2022.  

 

 

_______________________________________________ 
Prof. Dr. Leandro Roberto Neves 

Chefe do Departamento de Ciências Humanas / INFES 
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