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Niterói, 07 de fevereiro de 2011.

O Departamento de Ciência Política (GCP) faz conhecer, na data de hoje, seu Edital para Seleção de estudantes
para o Programa de Monitoria de 2011, no qual constam as informações gerais, regras e prazos que orientam o
Processo.
(I) Das disciplinas e vagas ofertadas:
Política I (01 vaga)
Ementa: Objetivo do estudo da política: problemas de definição. A reflexão política entre os gregos. Principais
temas e paradigmas do pensamento político medieval. A dessacralização da política e a emergência do realismo
político. Ordem política e contrato.
Política Externa Brasileira (01 vaga)
Ementa: Temas envolvendo a Política Externa Brasileira ao longo dos séculos XX e XXI e, em especial, questões
envolvendo o papel da mídia e os processos decisórios em Política Externa.
Teoria das Relações Internacionais II (01 vaga)
Ementa: Estudo do debate entre as escolas teóricas realista e liberal a partir da apresentação e problematização
dos autores mais significativos de cada corrente da década de 1970 até a primeira do século XXI.

(II) Da Inscrição:
II. a: Somente poderão concorrer às vagas de monitoria os candidatos que estejam regularmente matriculados nas
Graduações de Ciências Sociais ou Relações Internacionais;
II. b: Cada estudante poderá concorrer a apenas uma vaga de monitor;
II. c: No ato da Inscrição, os estudantes devem encaminhar à Direção do GCP uma Carta de Intenções na qual, em
no máximo de 20 linhas, apresentem sucintamente o porquê de seu interesse no Programa de Monitoria e quais
são suas expectativas da participação no referido Programa;
II. d: As Inscrições devem ser feitas diretamente na Secretaria do GCP, Bloco O, 3º andar, segundo calendário
estipulado no Item V (abaixo).

(III) Da Avaliação e Seleção:
III. a: a Avaliação dos candidatos será realizada por Comissão composta por três Docentes do GCP;
III. b: a Avaliação será compreendida por: (1) avaliação da Carta de Intenções e (2) entrevista individual com os
Candidatos;
III. c: a Comissão atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) à Carta de Intenções e à Entrevista, sendo que a nota final
do candidato será determinada pela média aritmética simples dessas duas notas. Candidatos com média inferior a
5,0 (cinco) estarão reprovados;
III. d: a partir das notas atribuídas, será constituída uma lista de aprovados para cada disciplina ofertada. A seleção
respeitará a ordem de classificação dos candidatos;
III. e: a Comissão é soberana na sua decisão;
III. f: quaisquer discordâncias referentes ao processo poderão ser encaminhadas por escrito pelo interessado à
Direção do GCP que analisará o caso, decidindo-o, em última instância, no Colegiado de Professores do GCP.
(IV) Da Monitoria:
IV. a: os estudantes selecionados para o Programa de Monitoria deverão comprometer-se a (1) frequentar as aulas
e atividades relacionadas à disciplina, conforme estabelecido pelo professor responsável; (2) elaborar relatórios e
demais produtos demandados pelo professor responsável; (3) participar da Semana de Monitoria organizada
anualmente pela PROAC;
IV. b: o descumprimento das obrigações acima significará o corte da Bolsa de Monitoria e desligamento do
Programa de Monitoria;
IV. c: ao final do período de Monitoria, o estudante será avaliado pelo professor responsável, que atribuirá nota
conforme orientações da PROAC.

V. Dos prazos:
V. a: os candidatos têm de 07 de fevereiro a 18 de fevereiro de 2011 para realizar sua Inscrição na Secretaria do
GCP;
V. b: no dia 21 de fevereiro de 2011, a partir das 14h, estará publicada no mural do GCP a ordem das entrevistas
(por ordem alfabética);
V. c: as entrevistas acontecerão no dia 22 de fevereiro de 2011, das 10h às 12h, em sala a ser determinada quando
da publicação da ordem das entrevistas;
V. d: o resultado final da Seleção será publicado no mural do GCP, no dia 23 de fevereiro de 2011, a partir das 15h.
VI. Das Inscrições:
VI. a: os candidatos selecionados deverão assinar o Termo de Compromisso disponível na Secretaria do GCP até o
dia 25 de fevereiro de 2011.
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