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ATA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORIA 
 

Aos doze dias do mês de agosto de 2022, a comissão permanente de seleção 

de monitores, formada pelo(a)s representantes do Departamento de 

Comunicação, do Colegiado de Cursos de Comunicação e da Direção da 

Faculdade de Comunicação, constituída, respectivamente, pelo(a)s 

professora(e)s dirigentes das instâncias, Sérgio Sobreira Araújo, Marcelo 

Rodrigues Souza Ribeiro e Leonardo Figueiredo Costa, em reunião ordinária, 

realizada no dia 12 de agosto de 2022, reuniu-se para a seleção interna dos 

candidatos inscritos para as vagas de Monitoria com Bolsa, de acordo com o 

Edital PROGRAD 002/2022 e o Edital Interno 03/2022, do referido 

Departamento. A finalidade da seleção interna era o preenchimento de 04 

(quatro) vagas para a modalidade monitoria com bolsa e de 01 (uma) vaga de 

monitoria voluntária, entre o(a)s estudantes inscrito(a)s, destinadas para as 

seguintes disciplinas: COM B66 - Oficina de Gestão Cultural, uma (1) vaga 

para bolsista; COM124 - Oficina de Radiojornalismo, uma (1) vaga para 

bolsista; COM125 - Oficina de Telejornalismo, uma (1) vaga para voluntário; 

COM B49 - Audiovisual e direito à cidade uma (1) vaga para bolsista; COM126 

– Oficina de Jornalismo Digital, uma (1) vaga para bolsista. O Edital interno foi 

divulgado em meios digitais da Faculdade de Comunicação e as inscrições 

ocorreram de 02/08/2022 a 11/08/2022, através do endereço eletrônico do 

Departamento (deptcom@ufba.br). O processo seletivo foi iniciado com a 

avaliação das fichas de inscrição e do histórico escolar do(a)s candidato(a)s. No 

fim, foram somados e ponderados todos os pontos, com a definição do seguinte 

resultado, em ordem de classificação, de acordo com as respectivas disciplinas. 

COM124: uma (1) vaga de bolsista para a candidata Maria Luiza de Carvalho 

Vieira, ficando em 2º lugar/suplência, o aluno Madson Almeida de Souza e em 

3º/suplência: Renata Imbassahy Falcone; COMB49: uma (1) vaga de bolsista 



para André Rupp de Paiva, ficando em 2º lugar/suplência a aluna Marcela 

Figueiredo Magalhães. Para monitor voluntário de COM125: Renata Imbassahy 

Falcone; COM126: uma (1) vaga de bolsista para o aluno Matheus Souza Silva; 

COMB66: uma (1) vaga de bolsista para Eduardo Barreto Andrade, ficando em 

2º lugar/suplência, Letícia Gabriela Rocha Cavalcante. A aluna Sônia Maria 

Oliveira das Chagas Miranda inscreveu-se para monitoria das turmas de 

COMB49 e COMB66 mas foi desclassificada por não atender requisito exigido 

pelo edital (ter cursado previamente as disciplinas). Por fim, a Ata foi elaborada 

e assinada pelos integrantes da Comissão de Seleção de vagas de Monitoria 

com Bolsa e Voluntária da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal 

da Bahia. 
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