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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARTES - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 9 horas, em sala do google meet
h�ps://meet.google.com/tja-xnpb-n�?authuser=0, realizou-se a Prova de Monitoria Acadêmica, Reunião
da Comissão de Seleção para a Monitoria Discente ao DArtes da Fundação Universidade Federal de
Rondônia, sob a Presidência do prof. Edilson Schultz e com o comparecimento dos professores Alexandre
Falcão e José Maria Lopes Júnior. Registradas as presenças das candidatas acadêmicas Ahily Maiara
Oliveira da Silva e Fernanda Andressa de Oliveira Pontes. O prof. Alexandre Falcão cer�ficou a constância
dos documentos iniciais das candidatas e as orientou quanto à realização da prova escrita. A prova será
uma redação a par�r da pergunta: "De que maneira você poderá contribuir com a disciplina à qual se
candidata como monitora e quais os possíveis bene�cios para a sua vida acadêmica e profissional?". Às
candidatas foi designado, em virtude das medidas sanitárias, que enviassem as respostas ao e-mail do
Departamento de Artes até às 11h30min deste mesmo dia, conforme o Edital de Monitoria. Em seguida,
houve um momento para dirimir dúvidas seguindo-se a liberação das candidatas para a redação. Após o
recebimento das redações por e-mail passou-se às suas avaliações, que seguem no quadro a seguir,
juntamente com os demais requisitos solicitados no edital.

 

Candidata Número de
Matrícula Disciplina Nota do

Histórico

Nota
da
prova

Média
Final Resultado

FERNANDA
ANDRESSA DE
OLIVEIRA PONTES

201720989 Tridimensionalidade 7,11 7,0 7,05 APROVADA

AHILY MAIARA
OLIVEIRA DA SILVA 20192003967 Teoria e Prá�ca da

Arte-educação 7,54 8,0 7,77 APROVADA

Os trabalhos da Avaliação das Candidatas à Monitoria Acadêmica encerrou-se às 12h. Nada mais havendo
a tratar, eu, prof. Alexandre Falcão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSE MARIA LOPES JUNIOR, Docente, em 19/11/2021, às
17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON SCHULTZ, Presidente da Comissão, em
19/11/2021, às 20:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE FALCAO DE ARAUJO, Chefe de
Departamento, em 22/11/2021, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0815053 e
o código CRC D49CA30B.

Referência: Processo nº 23118.007138/2021-51 SEI nº 0815053
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