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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 
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EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES DAF/JP 2022/1 
 

1. IDENTIFICAÇÃO Unidade/Campus: 

Ji-Paraná Departamento 

Acadêmico de Física 
 

Disciplina(s): Experimental  Óptica (Licenciatura), Mecânica II (Bacharelado), Cálculo Diferencial 
(Bacharelado), Cálculo de Várias Variáveis (Licenciatura), Cálculo Diferencial e Integral 
(Licenciatura) e  Mecânica B (Licenciatura).   
 

 
 

Número de vagas: 
 

- Bolsista 4 vagas 
 

- Voluntários 2 vagas 
 
 
2. OBJETIVO DA MONITORIA 
 

 

 

O Programa de Monitoria da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, de 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, tem o objetivo de preparar o 

discente para a atividade docente, mesmo nos cursos com grau de bacharelado, e 

promover melhoria na qualidade de ensino da graduação, articulando teoria e prática, na 

produção do conhecimento, sob a orientação de um docente responsável pela disciplina na 

qual o discente for monitor. 
 

3. INSCRIÇÕES 
 

 

Período: 18 à 21 de Abril de 2022 
 

Horário: 08: as 12:00 horas e 14:00 as 18:00 horas 
 

Local: Site do Departamento de Física - http://www.fisicajp2.unir.br/ 
 

 

4. DOS REQUISITOS 
 

 

Os candidatos às vagas de monitores deverão cumprir os seguintes requisitos: 
 

a) Ter cursado o mínimo de 02 (dois) períodos letivos; 
 

b) Ter cursado a disciplina objeto da monitoria ou sua(s) equivalente(s) ou, ainda, 

ter cursado disciplinas de caráter mais abrangente, a critério do departamento, e nelas 

obtido média igual ou superior a 60,0 (sessenta) e não ter coeficiente de rendimento 

inferior a 50,0 (cinquenta) no histórico escolar; 

c) Apresentar declaração de disponibilidade de tempo para exercer a Monitoria; 
 



 

d) Apresentar declaração de não acúmulo de bolsa; 
 

e) Currículo Lattes atualizado; 
 
 
5. AS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 
 
 

- Auxiliar o professor na preparação de trabalhos práticos e experimentais, de 

material didático, de atividades didático-pedagógicas de classe e/ou laboratório e de 

elaboração de apostilas para acompanhamento em sala de aula, sendo vedado, no entanto, 

sua participação na correção e avaliação de provas, bem como correções e avaliações de 

outros trabalhos acadêmicos, ministrar aulas e quaisquer atividades administrativas; 

- Auxiliar o professor na orientação de alunos, esclarecendo dúvidas em atividades 

de classe e/ou laboratório; 

- Auxiliar grupos de estudo em atividades extraclasse (consultas bibliográficas, 

ensaios laboratoriais, atividades de pesquisa, estudos de caso, estudos dirigidos, reforço 

de aula, solucionar exercício individualmente ou em pequenos grupos, dentre outros) para 

os discentes com dificuldade de aprendizagem dos componentes curriculares ou áreas que 

tenham relação com a disciplina na qual é monitor; 

- Participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento na disciplina, como: 

estudos teóricos sob orientação do Professor da disciplina; revisão de texto; resenhas 

bibliográficas e outras desse tipo. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES: 
 

 

I. Cumprir o estipulado no Termo de Compromisso e seus anexos proposto pela Pró-

Reitoria de Graduação - PROGRAD no período do Programa de Monitoria Acadêmica; 

II. Exercer suas tarefas conforme Plano de Trabalho, formulário 03; 
 

III. Cumprir 12 (doze) horas semanais de atividades de Monitoria, distribuídas 

considerando Calendário Acadêmico e conforme horários preestabelecidos com o seu 

Professor Orientador, devendo afixar junto ao Departamento, inclusive na página eletrônica 

do curso, os seus horários de plantão; 

IV. Manter endereço residencial, e-mail e telefones atualizados na secretaria do 

Departamento Acadêmico a que está vinculado e na PROGRAD, conforme registro do 

monitor formulário 04; 

V. Prestar frequência mensal, formulário 07, relatório de atividade mensal, formulário 

08 e, ao término das atividades da Monitoria prestar Relatório Final, formulário 09. 

VI. Informar por escrito ao Professor Orientador as dificuldades deparadas pelos 

alunos que são acompanhados pelo monitor, a fim de contribuir para o ensino e 

aprendizagem da disciplina. 
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VII. Em caso de renovação, entregar ao Professor Orientador, no início de cada período do 

curso, atestado de matrícula expedido pela Diretoria de Registro e Controle Acadêmico - DIRCA; 

VIII. Manter o Currículo Lattes atualizado; 
 

 

 

 

7. DOCUMENTAÇÃO: 
 
 

- Atestado de matrícula; 
 

- Histórico escolar; 
 

- Currículo Lattes atualizado. 
 
 
8. PROVAS 
 

 

Data: 27 de Abril de 2022 
 

Horário: 14:00 ás 17:00  horas 
 

Local: Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física - LAPEF   
 

 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 

Ementa da disciplina da vaga da Monitoria. 
 

 

10. DA SELEÇÃO 
 

 

No exame dos candidatos serão obedecidos aos seguintes critérios: 
 

 

I - Na prova escrita (disponibilizada em endereço eletrônico) será avaliado o domínio 

do conteúdo da(s) disciplina(s) na(s) qual(is) o monitor irá atuar, cabendo a cada 

examinador atribuir uma nota de zero (0) a cem (100); 
 

II - Na análise do histórico escolar, serão considerados os requisitos deste edital, 

cabendo a cada examinador atribuir-lhes uma nota de zero a 100. 
 

III - A nota final de cada avaliação será a média aritmética simples das notas 

conferidas pelos examinadores com análise do rendimento escolar; 
 

IV - Será considerado classificado no processo seletivo para o Programa de Monitoria 

Acadêmica o candidato que obtiver nota igual ou superior a sessenta (60) em cada uma das 

avaliações; 
 

V - No caso de empate, terá preferência àquele que tiver cursado maior número de 

créditos; persistindo o empate, aquele que apresentar maior coeficiente de rendimento; 
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VI - A divulgação dos resultados far-se-á após a realização da última avaliação, 

dando-se conhecimento das notas de cada examinador em cada avaliação e da nota final, 

com a respectiva classificação, através da ata da seleção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ji-Paraná, 25 de Março de 2022. 
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ANEXO I 
 

 

CRONOGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA 2022 
 

Departamento de Física, Ji-Paraná - RO 
 

 

Atividade Data 
  

Divulgação do edital de seleção de monitores pelos 28/03/2022 

Departamentos Acadêmicos  

  

Inscrição dos discentes no processo seletivo 18 à 21/04/2022 
  

Divulgação pelos Departamentos do resultado das inscrições 22/04/2022 

  
  Recurso das homologações das inscrições   25/04/2022 

Aplicação da prova escrita pelos Departamentos Acadêmicos 27/04/2022 

  

  

Resultado parcial da prova escrita 29/04/2022 
  

Recurso do resultado da prova escrita 02/05/2022 
  

Resultado dos recursos e resultado final processo de seleção de 03/05/2022 

monitores pelo departamento  

  

Período de envio da documentação do processo seletivo, via 
29/04/2022 à  
04/05/2022 

SEI, à Comissão de Monitoria Acadêmica (CMA)  

  

Período de análise da documentação do processo seletivo pela 05 a 08/05/2022 

Comissão de Monitoria Acadêmica  

  

Divulgação do resultado parcial do processo seletivo pela 09/05/2022 

Comissão de Monitoria Acadêmica  

  

Período de interposição de recursos e envio da documentação 10/05/2022 

das homologações condicionais  

  

Divulgação do resultado final 11/05/2022 
  

Início da atividade dos monitores 12/05/2022 
  

Fim da atividade dos monitores 09/08/2022 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Planos de Monitoria, 2021-2 

 

Departamento de Física, Campus de Ji-Paraná 
 

(1) Plano de trabalho de monitor - Cálculo Diferencial 1 

(2) Plano de trabalho de monitor - Mecânica II 

(3) Plano de trabalho de monitor - Cálculo Diferencial e integral 

(4) Plano de trabalho de monitor - Experimental Óptica  



PLANO DE TRABALHO DO MONITOR 

 

Disciplina: Cálculo Diferencial 

1. OBJETIVOS 

Visando estabelecer um programa de monitoria que possa atender as necessidades dos 

acadêmicos do curso de Bacharelado em Física, na disciplina de Cálculo Diferencial, 

pretende-se alcançar os seguintes objetivos: 

1.  Melhorar a qualidade da formação acadêmica dos alunos do referido curso, visando o 

aperfeiçoamento do aluno em atividades correlatas; 

2.  Oferecer aos acadêmicos do curso uma atividade extraclasse exigida pelo projeto 

pedagógico do curso; 

3.  Desenvolver uma sólida formação dos conteúdos de Física; 

4.  Colaborar na cooperação entre alunos e professores e entre os alunos; 

5.  Estimular a interdisciplinaridade no âmbito das disciplinas atendidas por este projeto 

visando à interação dos conhecimentos; 

7. Auxiliar o professor em suas atividades acadêmicas de pesquisa, ensino, extensão como 

preparação de aulas de apoio e material didático. 

8. Proporcionar ao monitor uma maior experiência com os conceitos da disciplina. 

 

2. DEFINIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES 

a) constituir elo entre professores e alunos, visando ao desenvolvimento da aprendizagem; 

b) auxiliar o professor na orientação de alunos, esclarecendo e tirando dúvidas em 

atividades de 

classe e/ou laboratório; 

c) participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento na disciplina, como 

revisão de 

texto e outras. 

OBS: Fica vedado ao monitor o exercício da docência e de quaisquer atividades 

administrativas. 

 

3. ATIVIDADES DESTINADAS AO MONITOR 

1.Aulas de exercícios e problemas para esclarecimentos de dúvidas dos alunos em 

horários previamente definidos; 

2.Plantão de dúvidas; 



3.Estudo para se aprofundar nos conteúdos abordados na disciplina; preparo de listas de 

exercícios, 

correção de trabalhos e manufatura de material didático quando for solicitado pelo 

professor 

orientador. 

4. METODOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS 

O projeto será executado num regime de trabalho de 12 (doze) horas semanais sob a 

orientação do 

professor da disciplina e acontecerá da seguinte forma: 

• O monitor auxiliará os alunos nas suas dificuldades nos conceitos e exercícios abordados 

nas 

disciplinas a que se refere esta monitoria; 

• A monitoria será exercida através de aulas práticas e de plantão de dúvidas em horários 

a ser 

combinado com a turma de alunos; 

• O monitor auxiliará o professor na correção de trabalhos propostos aos acadêmicos das 

disciplinas em questão. 

5. CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO 

O monitor atenderá toda as Quintas-Feiras das 17:00hs as 19:00hs e aos Sábados das 

14:00hs as 18:00hs ou em dia e horário a ser combinado com os alunos, segundo suas 

necessidades e possibilidades do monitor. 

6. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

A avaliação será realizada através do encontro mensal do professor da disciplina com o 

monitor, através da descrição das atividades realizadas e da presença nessas atividades. 

 

Ji-Paraná, 24 de março de 2022 

 

_____________________________ 

Prof. Dr. Reginaldo Tudeia dos Santos 

Professor da disciplina de Cálculo Diferencial 



PLANO DE TRABALHO DO MONITOR 

 

        Disciplina: Mecânica II  

 

1. OBJETIVOS  

 

Visando estabelecer um programa de monitoria que possa atender as necessidades 

dos acadêmicos do curso de Bacharelado em Física, pretende-se alcançar os seguintes 

objetivos: 

 1.Melhorar a qualidade da formação acadêmica dos alunos do referido curso, visando 

o aperfeiçoamento do aluno na prática docente;  

2.Oferecer aos acadêmicos do curso uma atividade extraclasse exigida pelo projeto 

pedagógico do curso;  

3.Desenvolver uma sólida formação dos conteúdos de Física;  

4.Colaborar na cooperação entre alunos e professores e entre os alunos;  

5.Estimular a interdisciplinaridade no âmbito das disciplinas atendidas por este projeto 

visando à interação dos conhecimentos; 

 6.Incentivar e capacitar os acadêmicos para o ingresso no magistério;  

7.Auxiliar o professor em suas atividades acadêmicas de pesquisa, ensino, extensão 

como preparação de aulas de apoio e material didático. 

 

2. DEFINIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES  

 

a) constituir elo entre professores e alunos, visando ao desenvolvimento da 

aprendizagem; 

 b) auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentais, na 

preparação de material didático e em atividades de classe e/ou laboratório;  

c) auxiliar o professor na orientação de alunos, esclarecendo e tirando dúvidas em 

atividades de classe e/ou laboratório;  

d) participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento na disciplina, como 

revisão de texto, resenhas bibliográficas e outras. OBS: Fica vedado ao monitor o 

exercício da docência e de quaisquer atividades administrativas.  

 

3. ATIVIDADES DESTINADAS AO MONITOR 

 

1.Aulas de exercícios e problemas para esclarecimentos de dúvidas dos alunos em 

horários previamente definidos;  

2.Plantão de dúvidas; 

 3.Estudo para se aprofundar nos conteúdos abordados na disciplina; preparo de listas 

de exercícios, correção de trabalhos e manufatura de material didático quando for 

solicitado pelo professor orientador.  

 

4. METODOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS  

 

O projeto será executado num regime de trabalho de 12 (doze) horas semanais sob a 

orientação do professor da disciplina e acontecerá da seguinte forma: • O monitor 



auxiliará os alunos nas suas dificuldades nos conceitos e exercícios abordados nas 

disciplinas a que se refere esta monitoria; • A monitoria será exercida através de aulas 

práticas e de plantão de dúvidas em horários a ser combinados com a turma de 

alunos; • O monitor auxiliará o professor na correção de trabalhos propostos aos 

acadêmicos das disciplinas em questão e na manufatura de material didático.  

 

5. CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO  

 

O monitor atenderá toda as Quartas Feiras das 17:00hs às 19:00hs e aos Sábados das 

14:00hs as 18:00hs e com possibilidade de marcar algumas aulas extras de acordo com 

a necessidade e demanda dos acadêmicos.  

 

6. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO  

 

A avaliação será realizada através do encontro mensal do orientador, através da 

descrição das atividades realizadas e da presença nessas atividades. 

 

 

                                                                                       Ji-Paraná, 24 de março de 2022  

 

                       

 

                      

                     

                                   Orientador:   Professor Dr. João Batista Diniz 

                    



 

 

Plano de Trabalho do Monitor 

Cálculo Diferencial e Integral 

Objetivos 

 

1.Propiciar ao estudante monitor uma motivação para a vocação acadêmica. 

2.Melhorar os conhecimentos do estudante monitor na disciplina de Cálculo Diferencial 

e Integral (Licenciatura). 

3.Propiciar aos estudantes da disciplina oportunidades adicionais de aprendizado através 

da presença nas aulas de monitoria. 

 

Definição das atribuições 

 

1. Ministrar aulas de monitoria e tirar dúvidas de alunos fora do horário das aulas. 

1.1.Atividades destinadas ao Monitor 

a) Ministrar monitoria (resolução de exercícios). 

b) Tirar dúvidas de estudantes. 

1.2.Metodologias a serem utilizadas 

À definir pelo monitor 

 

Cronograma de Acompanhamento 

1. Encontro mensal com o orientador. 

 

Avaliação do Desempenho 

1. A avaliação será realizada através do encontro mensal do orientador, através da 

descrição das atividades realizadas e da presença nessas atividades. 

Ji-Paraná/RO, 25 de Março de 2022. 

 

_____________________________ 

Prof. Ricardo de Sousa Costa 
Orientador 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE FÍSICA, CAMPUS DE JI-PARANÁ 

 

PLANO DE MONITORIA ACADÊMICA NA DISCIPLINA DE EXPERIMENTAL ÓPTICA 

(2° SEMESTRE LETIVO DE 2021) 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

1.1. DADOS GERAIS 

 

Disciplina: Experimental Óptica 

Código: DCE00243 

Matriz Curricular: Física – JI-PARANÁ - Licenciatura em Física – Presencial - Noturno 

Carga horária total: 80 horas-aula 

Ano/semestre: 2021/2 

Professor responsável: Conforme Plano de Ensino oferecido pelo DAF-JP 

 

1.2. EMENTA 

 

Leis da Óptica Geométrica. Dispositivos ópticos. Interferência e difração. Ondas eletromagnéticas. 

Polarização. 

 

 

2. SOBRE A DISCIPLINA 

 

 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

Levar o estudante a analisar experimentalmente de uma maneira clara e objetiva os conceitos básicos 

e propriedades de ótica geométrica e ótica física, suas grandezas e áreas de atuação, incluindo aquisição, 

tratamento e análise de dados, e como também a consolidação dos conceitos aprendidos em óptica teórica. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Compreensão, conhecimento, aplicação e avaliação dos experimentos realizados em aulas práticas 

referentes aos conteúdos de óptica. 

• Elaboração de tabelas usando os valores experimentalmente obtidos, conforme a Teoria dos Erros e as 

análises e interpretações gráficas dos resultados experimentais, utilizando              os conteúdos aprendidos em 

Física Experimental I. 

• Utilização adequada de dispositovos ópticos e montagem de microscópios e telescópios. 

• Comprovação experimental de algumas leis físicas, relativas aos conteúdos de óptica, através da 

realização de montagens experimentais relacionadas com os assuntos abordados. 

 

2.3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

i. Óptica geométrica em espelhos planos 

ii. Espelho esféricos 

iii. Lentes 

iv. Medida do índice de refração 

v. Microscópio composto 

vi. Telescópio 

vii. Redes de difração 



viii. Interferência e difração ou luz polarizada 

 

 

 

2.4. METODOLOGIA DE ENSINO E DISTRIBUIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 

 

A disciplina de Óptica Experimental está constituido em até nove experimentos, veja quadro 1. Nas 

aulas práticas, os alunos realizarão, em princípio, as seguintes atividades experimentais: 

 

Quadro 1. A turma é organizada em grupos, designados por números de 1 até 6 e podem 

ter um número mínimo de 2 e máximo de 3 alunos de acordo com o número total de 

acadêmicos matriculados. As semanas estão programadas para realizar o conteuo 

programático e elaboração de relatórios. 

Semana Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 G6 

1 Apresentação da disciplina e informações sobre a metodologia, elaboração 

de relatório e avaliação 

2 i ii iii 

3 Elaboração e entrega de relatórios. Preparação de material da próxima 

atividade experimental e Resolução de exerccícios 

4 ii iii i 

5 Elaboração e entrega de relatórios. Preparação de material da próxima 

atividade experimental e Resolução de exerccícios 

6 iii i ii 

7 Elaboração e entrega de relatórios. Preparação de material da próxima 

atividade experimental e Resolução de exerccícios 

8 1ª prova 

9 iv v vi 

10 Elaboração e entrega de relatórios. Preparação de material da próxima 

atividade experimental e Resolução de exerccícios 

11 v vi iv 

12 Elaboração e entrega de relatórios. Preparação de material da próxima 

atividade experimental e Resolução de exerccícios 

13 vi iv v 

14 Elaboração e entrega de relatórios. Preparação de material da próxima 

atividade experimental e Resolução de exerccícios 

15 2ª prova 

16 vi vii viii 

17 vii viii vi 

18 viii vi vii 

19 Elaboração e entrega de relatórios. Preparação de material das 

atividades de reposição e Resolução de exerccícios 

20 Resposição de até duas experiências 

 

2.5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA 

 

 

• No início de cada aula experimental será exigida a apresentação de um Pré-Relatório (individual) sobre 

a experiência a ser realizada (ver cronograma das experiências). A pontuação máxima do Pré-Relatório 

tem nota DEZ e a média aritmetica simples dos pré-relatórios constitue uma nota denominada MPR. 

Padrão ou formato do Pré-Relatório consiste de um Mínimo de uma pagina A4 com separação simples 

entre linhas. Além dessa página o Pré-Relatório deve conter figuras relativo ao experimento. Maior 

informaçao veja em anexo 1. 



• No início de cada aula experimental será aplicada um quiz de duas questõs relacionadas à teoria e ao 

procedimento experimental relativo ao experimento programado para aquele dia. A pontuação máxima 

de cada quiz é DEZ e a media final de todos os quiz aplicados é denotada como MQ. 

• A presença e participação nas aulas é denotada como MPP cuja pontuação é determinada de DEZ vezes 

o número de dias presentes dividido pelo número de dias programagados. 

• Na semana subseqüente à da experiência, cada grupo deverá realizar e apresentar um relatório do 

experimento realizado, fazendo um total de até 08 (oito) relatórios. A nota máxima de cada relatório é 

DEZ e a média aritmética dos relatórios realizados em  grupo está denotada como MR. 

• Cada aluno deverá realizar 2 (duas) provas parciais e individuais, uma correspondente à parte espelhos 

planos, espelhos esfericos e lentes. A outra corresponde a medida do indice de refração e instrumentos 

ópticos (microscópio e telescópio). Cada prova constará de questões referentes às experiências 

realizadas. A média aritmética simples das duas provas, constituirá a média das provas (MP). 

• A nota final (NF) será calculada através da seguinte fórmula: 

NF = 0,1 x MPR + 0,2 x MQ +0,1 x MPP + 0,4 x MR + 0,2 x MP 

• Será permitido a reposição de 1 (uma) ou 2 (duas) experiências do semestre em curso. 

 

 

3. SOBRE A MONITORIA 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

• Propiciar ao estudante monitor uma motivação para a vocação acadêmica. 

• Melhorar os conhecimentos do estudante monitor na disciplina Óptica Experimental. 

• Aprimorar ao estudante o dominio e habilidade na montagem de experimentos de óptica. 

• Aquirir e desenvolver tecnicas nas medições das grandezas físicas. 

 

3.2. DEFINIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES 

 

• Preparar o material das atividades experimentais em fora do horário das aulas e auxiliar aos alunos 

durante as aulas experimentais. 

 

3.3. ATIVIDADES DESTINADAS AO MONITOR 

 

• Reunião semanal na modalidade Google meet ou presencial com o professor responsavel pela disciplina 

• Montar e realizar com antecedencia os experimentos programados 

• Auxiliar nas atividades experimentais dos alunos 

• Ministrar atividades na resolução de exercícios relativos a atividades experimentais 

• Tirar dúvidas de estudantes. 

 

3.4. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 

• A avaliação considera a pontualidade, responsabilidade, dedidação em todas as atividades realizadas 

pelo estudante monitor. Os indicadores de avalaição serão as descrições efetuada pelo estudante durante 

as reuniões com o professor responsável. 

 

4. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 

 

• GOLDENBERG, José. Física Experimental. Vol. 1. Companhia Editora Nacional. 

• HALLIDAY, D., RESNICK, R. e WALKER, J. Fundamentos da Física. Vol. 1. Rio de 

• Janeiro: LTC, 1996. 

• NUSSENZVEIG, H. Moysés. Física Básica. Vol. 4 - São Paulo: Editora Edgard Blucher 

• Ltda., 1999. 



• YOUNG & FREEDMAN, Física I: Mecânica, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison 
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ANEXO 1: ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DE PRÉ-RELATÓRIOS DA DISCIPLINA 

 

 

1. Os pré-relatórios devem apresentar quais os objetivos que devem ser alcançados para cada 

experiência, e descrever como isso será realizado. Para isso, basta fazer um breve resumo 

(INDIVIDUAL e MANUSCRITO) dos objetivos e do procedimento experimental. 

 

2. O pré-relatório deve constar no minimo uma página de folha de tamanho A4, com entre linhas 

simples, mais figuras. 

 



Recurso contra as  fases do Edital de monitoria

À COMISSÃO DE MONITORIA,

Eu,  ________________________________________________________  aluno(a)  regularmente
matriculado(a)  no  Curso  de  __________________________________,Identidade  N
_________________, estado civil  ______________________________, CPF N _____________,
residente  à  rua  ___________________________________  n  ________,  bairro
_______________________________________________  telefone___________,  e-mail
____________________________, valendo-me da prerrogativa que me é assegurada pelo disposto
no  Edital  n  2/2021/DAF-JP/UNIR   venho  apresentar  recurso  contra
__________________________(a inscrição não homologada; o resultado da prova) , pelas razões
expostas a seguir:_______________________________________________________.

Local,_____ de __________ de ______.

_________________________________
Assinatura do Candidato
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