
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 21/2016

                    A Chefe do Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais -
DACS da Universidade Federal Rural do Semi-Árido comunica aos interessados a
abertura de inscrições ao concurso de monitoria para uma (01) vaga na disciplina de
Sociologia das Organizações e da Empresa.

                   As inscrições serão realizadas no período de 22 de Agosto até às 11
horas do dia 26 de Agosto, de 2016, na secretaria do Depto de Agrotecnologia e
Ciências Sociais, devendo o candidato apresentar seu histórico escolar.

                   Poderá se inscrever o candidato que:

a) Não tiver reprovação nas disciplinas requeridas e objeto da monitoria, Sociologia
ou Sociologia das Organizações e da Empresa, e cuja nota de aprovação tenha
sido maior ou igual a sete (7,0);

c) Não tiver dependência em alguma disciplina do curso;

d) Tiver coeficiente de rendimento acadêmico médio igual ou superior a 6,0.

                   A prova escrita constará de uma dissertação sobre o conteúdo do
programa contido neste edital. A nota variará de 0 (zero) a 10 (dez).

                  O assunto da aula prática será determinado por sorteio, logo após a prova
escrita, dentre os 10 (dez) pontos constantes do programa divulgado. A nota variará
de 0 ( zero ) a  10 ( dez ).

                 O conceito final será obtido através da média aritmética das notas das
provas escrita, didática e da nota de aprovação a disciplina pleiteada, contida no
histórico escolar. Sendo eliminado o candidato que não obtiver nota mínima igual a
7  (sete)  em qualquer  das  provas.  A seleção  do  monitor  será  feita  com base  na
classificação.

               No caso de empate na média final, prevalecerá o conceito obtido pelo
aluno na prova escrita. Permanecendo o empate será levado em conta o conceito na
disciplina  pleiteada.  Persistindo  o  empate,  será  considerada  a  média  geral  das
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disciplinas cursadas pelo aluno dentro do Departamento. Continuando o empate será
escolhido o mais antigo na instituição.

   De acordo com o art. 29, da Resolução CONSUNI/UFERSA n. 03/2013, de
15 de maio de 2013,  será vedada a concessão de bolsa a monitores que tenham
qualquer vínculo empregatício remunerado, ou estágio remunerado, ou que tenham
bolsa  de  ensino,  de  pesquisa  ou  de  extensão  remunerada  dentro  ou  fora  da
Universidade.

   Todo  o  processo  seletivo  do  presente  edital  será  regido  com base  na
Resolução CONSUNI/UFERSA n. 03/2013, de 15 de maio de 2013, que estabelece
normas  para  o  Programa de  Monitoria  da  Universidade  Federal  Rural  do  Semi-
Árido.

PROGRAMA

1. A formação da Sociologia como ciência;
2.Principais teorias e teóricos da Sociologia: Marx, Durkheim e Weber.
3. Capitalismo e Classes Sociais.
4. O Poder na perspectiva sociológica.
5. Organizações Burocráticas.
6. O Trabalho e suas transformações na sociedade capitalista
7. Organizações e suas relações com o meio ambiente
8. A responsabilidade socio-corporativa.
9. O Estado e as empresa no Brasil
10. Sociologia econômica e Sociologia da Empresa

CALENDÁRIO DE PROVAS

PROVA ESCRITA: 30 de Agosto 2016 (terça-feira), às 14:00h (duração total de 3 horas).
A prova será realizada em uma das salas de projeção do Prédio Central, e será divulgada 01
dia antes no mural de publicação do DACS. Caso seja modificado o prédio da sala de aula,
o mesmo será informado 01 dia antes da avaliação.

PROVA PRÁTICA: 01 de Setembro de 2016 (quinta-feira), às 09:00h. Constará de uma
entrevista com os candidatos aprovados na prova escrita. O local dessa  avaliação será na
Sala 39 (GEDEN – Grupo de Estudos em Desenvolvimento), localizada no prédio do
DCAT, campus leste (prédio vizinho ao Expocenter).

BANCA EXAMINADORA:
BR 110 – Km 47 – Bairro Pres. Costa e Silva – Caixa Postal 137
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1. Prof. Dr. Ângelo Magalhães Silva  
2. Prof. Dr. Fernando Porfirio 
3. Profa. Msc. Jacqueline Cunha de Vasconcelos Martins

Mossoró,  18 de Agosto de 2016

_______________________________________________
Chefe do Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais
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Inscrição para Monitoria na disciplina Sociologia das 
Organizações e da Empresa

Estou  ciente  de  todos  os  pré-requisitos  para  minha  inscrição  (Resolução
CONSUNI/UFERSA n. 03/2013, de 15 de maio de 2013).

_________________________________________________________________________
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