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PLANO DE ATIVIDADE DO MONITOR (COMUM A TODOS OS CANDIDATOS)  

• Auxiliar os professores em tarefas didáticas;  

• Preparar exercícios conforme solicitação do professor;  

• Desenvolver exercícios com os alunos;  

• Participar de reunião agendada pelo professor (orientador).  

 

AGRIMENSURA 

Orientador: Francisco da Cruz.  

Poderão participar alunos que estão cursando o 3º módulo.  

Não haverá prova escrita. A seleção dar-se-á pelo ranqueamento dos candidatos 
(alunos inscritos), considerando a média das notas do(s) módulo(s) já cursado(s) 
e da(s) frequência(s). A critério da comissão avaliadora, composta por 
professores do curso, poderá ser realizada entrevista em data e horários, que 
serão divulgados no mural da Coordenação do Curso Técnico em Agrimensura. 

 
MEIO AMBIENTE  

Orientador: Ronaldo da Silva 

Formato da Avaliação – Entrevista. 

1. Poderão participar alunos que estão cursando 2º ano 
concomitância externa e 3º ano integrado. 

2. A data e horários da entrevista serão divulgados no mural da 
Coordenação do Curso Técnico em Meio Ambiente. 

 

BIOLOGIA  

Orientador: Leandra Melim  

A seleção para a monitoria de Biologia será realizada por meio de entrevista e 
avaliação do histórico do(a)s candidato(a)s na disciplina de Biologia no primeiro 
e segundo ano do Ensino Médio.  

Para participar da seleção, o(a) aluno(a) deverá estar cursando o 3º ano.  

A entrevista terá duração de até 15 minutos e será realizada em dia e horário a 
ser divulgado posteriormente pela DAE nos meios de comunicação oficias do 



Colégio. Durante a entrevista o(a) candidato(a) será avaliado(a) quanto ao 
interesse, disponibilidade de horário e itens do conteúdo programático listados 
abaixo. 

A nota final será composta pelo somatório da nota da entrevista e das médias 
anuais obtidas na disciplina de Biologia nos primeiros e segundos anos, como 
exemplificado a seguir: 

Nota Final = (nota da entrevista x 6) + (média anual do 1º ano x 2) + (média anual 
do 2º ano x 2). 

 

Conteúdo Programático da Entrevista:  

1. Membrana Plasmática: Estrutura, Transporte passivo, 
Transporte ativo, Transporte de grandes moléculas e partículas 

2. Citologia: Organelas citoplasmáticas e ácidos nucleicos 

3. Metabolismo energético: Fermentação, Respiração e 
Fotossíntese 

4. Divisão celular: Mitose e Meiose 

5. Nutrição e Digestão Humana 

6. Respiração Humana 

7. Circulação Humana 
 

 
GEOGRAFIA 

Orientadora: Geny Ferreira Guimarães. 

Requisitos ou lista de conhecimentos mínimos esperados para a/o candidata/o 

se inscreva na seleção de monitoria de Geografia, ou seja, que a/o estudante 

saiba formular opinião a respeito dos seguintes assuntos: 

1. Etimologia e História da Geografia; 

2. Conceitos Fundamentais da Geografia: espaço, lugar, 
paisagem, território, região e divisões da Geografia; 

3. Formação socioespacial do Brasil: ocupação indígena, 
colonização europeia e escravização africana como elementos 
fundantes do território brasileiro – Regiões do Brasil segundo o 
IBGE; 

4. Heranças culturais: indígenas e africanas; 

5. Globalização: origem, fases e características da globalização - 
Revolução técnico-informacional-tecnológica. 

 

Consulte o material disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1kkGY-

NDnUCUc5U9yhUtZyPQZPwPFENO1?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1kkGY-NDnUCUc5U9yhUtZyPQZPwPFENO1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kkGY-NDnUCUc5U9yhUtZyPQZPwPFENO1?usp=sharing


Característica esperada da/o monitora/o: 

• Estar matriculado/a no 3° ano. 

• Não será exigido que a/o estudante domine todos os assuntos 
do programa para se inscrever, mas que tenha disponibilidade 
para se inteirar dos assuntos com as professoras Geny Ferreira 
Guimarães e Regina Cohen Barros, ao longo da monitoria e, 
assim, poderá tirar as dúvidas de seus colegas quando forem 
procurados. Por outro lado, que minimamente saiba apresentar 
algum conhecimento ou opinião sobre os assuntos do item A 
(lista de conhecimentos mínimos). 

 

Fonte de materiais e dinâmica para estudos da/o monitor/a: 

A pasta virtual (Google Drive) com materiais para que a/o estudante inscrito 

possa iniciar os seus estudos, algumas leituras.  

Com relação aos conteúdos, que poderão ser encontrados na pasta, 

selecionaremos: livros didáticos e paradidáticos; listas de filmes, vídeos, sites, 

blogs etc. com assuntos de Geografia e áreas afins; além de outros materiais 

que as professoras considerem relevantes para a formação continuada de um/a 

monitor/a de Geografia. 

Para organização das atividades de monitoria ocorrerão encontros entre a/o 

monitor/a de Geografia com as professoras ou Equipe de Geografia do CTUR 

para definição dos trabalhos. 

 

Referências Iniciais: 

CESAD/UFS. A história da Geografia. Universidade Federal de Sergipe. 

Disponível em: 

https://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/13531711052012To

picos_Especiais_em_Geografia_Aula_03.pdf . Acesso em: 25 out. 2020. 

CPII. A questão indígena no Brasil: apontamentos iniciais. Colégio Pedro II, 

Geografia 3 ano. Disponível em: 

http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/3%C2%AA-s%C3%A9rie-

GEO_quarentena.pdf. Acesso em: 25 out. 2020. 

BRASIL ESCOLA. O que é globalização? Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-globalizacao.htm.  

Acesso em: 25 out. 2020. 

GELEDÉS. Como é ser negro no Brasil, por Milton Santos. Portal Geledés. 

Disponível em: https://www.geledes.org.br/como-e-ser-negro-no-brasil-por-

milton-santos/. Acesso em: 25 out. 2020. 

KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. 

Tradução Jess Oliveira. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. 

https://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/13531711052012Topicos_Especiais_em_Geografia_Aula_03.pdf
https://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/13531711052012Topicos_Especiais_em_Geografia_Aula_03.pdf
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/3%C2%AA-s%C3%A9rie-GEO_quarentena.pdf
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/3%C2%AA-s%C3%A9rie-GEO_quarentena.pdf
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-globalizacao.htm
https://www.geledes.org.br/como-e-ser-negro-no-brasil-por-milton-santos/
https://www.geledes.org.br/como-e-ser-negro-no-brasil-por-milton-santos/


SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à 

consciência universal. Rio de Janeiro: Editora Record, 2001. 

SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia Geral e do Brasil: 

espaço geográfico e globalização. São Paulo: Editora Scipione, v.1, v.2, v.3, 

2013. 

 

Após a seleção e durante as reuniões com as professoras da área, a/o estudante 

receberá informações sobre os assuntos a seguir para que possa exercer a 

monitoria de Geografia: 

 

Programa de Conteúdos de Geografia para monitoria – CTUR/UFRRJ/2022. 

1º ANO 
 
- Etimologia e História da 
Geografia; 
- Conceitos Fundamentais 
da Geografia: espaço, 
lugar, paisagem, território 
e região; divisões da 
Geografia. 
- Fundamentos da 
Cartografia: história da 
cartografia e dos mapas; 
elementos fundamentais 
dos mapas: título, escala, 
legenda, coordenadas 
geográficas e direções; 
sua importância e uso na 
sociedade; 
- Geografia das águas: 
diferença entre hidrografia 
e hidrologia; principais 
tipos de águas 
geográficas: águas 
oceânicas, águas 
continentais e águas 
atmosféricas; a 
importância da água e 
seus diferentes usos 
sociais; 
- Geografia das rochas: 
estrutura e dinâmica da 
Terra; classificação das 
rochas; importância e uso 
das rochas na sociedade; 
- Geografia dos biomas: a 
relação entre vegetação, 
clima; relevo e localização 
cartográfica no planeta 

2° ANO 
 
- Formação socioespacial 
do Brasil: ocupação 
indígena, colonização 
europeia e escravização 
africana como elementos 
fundantes do território 
brasileiro; 
- Heranças culturais: 
indígenas e africanas; 
- Divisão Administrativa: 
histórico e formação atual 
(regiões do IBGE); 
- Transição: rural-
industrial-urbana brasileira 
e urbanização no Brasil; 
- Situação atual do Brasil 
no sistema-mundo; 
- Diversidade sociocultural 
brasileira. 
 

3º ANO 
 
- Globalização: origem, 
fases e características da 
globalização; 
- Revolução técnico-
informacional-tecnológica; 
- Regionalismo, blocos 
Econômicos, 
organizações e 
organismos 
internacionais; 
- Globalização e nossas 
vidas; 
- Diversidade sociocultural 
mundial. 
 



para entendermos a 
existência e dinâmica dos 
biomas; exemplos de 
biomas; 
- Geografia 
contemporânea: assuntos 
que atualmente também 
são considerados 
elementos espaciais ou 
geográficos; 
- Geografia do Rio de 
Janeiro: mapa do Estado 
do RJ; divisões 
administrativas e 
turísticas. 

 

HISTÓRIA 

Orientador: Paulo Gama 
A seleção para a monitoria em História, ano 2022, do CTUR será realizada 

através de entrevista presencial.  

A entrevista terá duração de 5 a 10 minutos. Nela, o candidato será avaliado 

sobre itens do programa abaixo relacionado, bem como pela construção do seu 

plano de trabalho proposto para a monitoria. 

 
PROGRAMA: 

1. Crises no Brasil Colônia - as revoltas emancipacionistas 
(Conjurações Mineira e Baiana). 

2. O período joanino e a resistência dos povos indígenas no 
século XIX. 

3. Brasil Império (1822-1889) - lutas sociais, escravidão e o 
processo de abolição da escravidão. 

 

 

SOCIOLOGIA  

Orientadora: Beatrice Cavalcante Limoeiro. 
 

A seleção para a monitoria de Sociologia – 2022 será realizada através de 

entrevista. Em data, horário e formato (presencial ou virtual) marcados pela 

banca e divulgados pela DAE (Divisão de Assuntos Estudantis). 

A entrevista terá duração de 5 a 10 minutos. Nela, o candidato será avaliado pela 

disponibilidade e interesse para exercer a função de monitor, seu desempenho 

acadêmico na disciplina e sobre itens do programa abaixo relacionado. 

PROGRAMA 



1. A Sociologia como ciência da moderna e sua herança 
intelectual. 

2. Direitos Humanos: histórico, garantias e acessos. 

3. Relações de trabalho, classes sociais e desigualdades sociais. 

4. Culturas, representações, diversidade cultural, etnocentrismo e 
relativismo cultural. 

5. Relações raciais e racismo. 

6. Teorias de gêneros e sexualidades. 
 

Referências 

BRUNETTA, Antonio Alberto (org); BODART, Cristiano das Neves (org); 
CIGALES, Marcelo Pinheiro (org). Dicionário do Ensino de Sociologia. 1 ed. 
Maceió, AL: Editora Café com Sociologia, 2020. 

OLIVEIRA, Luiz Fernandes de; COSTA, Ricardo Cesar Rocha. Sociologia para 
jovens do século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2016. 

ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 1948. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por 

QUINTANEIRO, Tânia. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 

VÁRIOS. Sociologia em movimento. São Paulo: Editora Moderna, 2016. 

 

Referências disponíveis em: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ogz01hiEwQPcDVTtnrIeDqsNFd0CIlbQ?
usp=sharing  

 

Seropédica, 08 de abril de 2022. 

DIREÇÃO/DAE 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
https://drive.google.com/drive/folders/1ogz01hiEwQPcDVTtnrIeDqsNFd0CIlbQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ogz01hiEwQPcDVTtnrIeDqsNFd0CIlbQ?usp=sharing

