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1. Apresentação

A Faculdade CESAR (a CESAR School), Instituição de Ensino Superior, situada no Cais do Apolo, Nº
77, Bairro do Recife, Recife - PE, torna público o presente Edital e convida os interessados a se
inscrevem para seleção no Programa de Mentoria de Equipes de Projetos da CESAR School |
Edição 2022.2 orientados por docentes desta instituição.

1.1. Programa de Mentoria

O programa de Mentoria tem por objetivo desenvolver o perfil protagonista dos estudantes
dos períodos mais avançados dos cursos de bacharelado de Design e Ciência da Computação
da CESAR School. A proposta é promover uma mentoria para os estudantes do ciclo de
formação básica, do primeiro ao terceiro períodos, sobre boas práticas e direcionamentos
das disciplinas de projetos, realizada pelos estudantes mais experientes. Espera-se com esta
proposta aprimorar o perfil de liderança dos estudantes, assim como promover um ambiente
de integração.

A Mentoria na CESAR School foi criada, exclusivamente, para os discentes, com a finalidade
de complementar e aprimorar a aprendizagem do estudante, através da colaboração e do
apoio dos docentes, nas suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

A Mentoria amplia as possibilidades de desenvolvimento de diversas metodologias de sala
de aula e oferece ao estudante habilidades que contribuem para o aprimoramento
profissional na área do conhecimento.

1.2. Objetivo

A implantação do programa de Mentoria pretende criar um ambiente para iniciar o
estudante na prática de liderança, através do suporte no desenvolvimento de projetos,
estimulando competências acadêmicas, comportamentais e profissionais. Os objetivos
específicos do programa são:

● Contribuir para a capacitação dos estudantes dos cursos de graduação e facilitar a
integração entre eles, com o suporte docente, da coordenação acadêmica e da
coordenação de projetos;

● Oferecer um acompanhamento mais próximo dos discentes do ciclo básico com o
objetivo de superar dificuldades no desenvolvimento das disciplinas de projeto;

● Promover ações cooperativas e colaborativas entre discentes e destes com a equipe
docente, no cenário de desenvolvimento de projetos com objetivo de potencializar a
formação acadêmica e aprimorar competências profissionais dos estudantes;

● Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico nos cursos de graduação;
● Proporcionar ao estudante a aprendizagem prática de técnicas e métodos de

comunicação e liderança, assim como estimular o desenvolvimento da criatividade e
criticidade dos mesmos.
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1.3. Atividades e Encontros da Mentoria

Todas as atividades e encontros, sejam presenciais ou a distância, são desenvolvidas pelo
estudante mentor e apresentadas no início de cada semestre letivo. O cronograma de
Mentoria deve ser previamente estabelecido pelo/a professor/a responsável em
consonância com o Plano de Ensino da unidade curricular e do Calendário Acadêmico do
semestre.

1.4. Recursos Necessários

As atividades de Mentoria ocorrerão em ambiente colaborativo através das mesas
compartilhadas espalhadas ao longo da faculdade, em salas de aulas com agendamento
prévio ou em sala remota do ZOOM ou Meet, a partir de links seguros disponibilizados pela
CESAR School.

1.5. Avaliação e Certificação

A comprovação da Mentoria através de certificado pode ser um diferencial em processos
seletivos profissionais e acadêmicos.

A avaliação do desempenho do/a mentor/a é de competência do professor/a da unidade
curricular e da Coordenação do curso, que deverá lhe atribuir nota em escala de 00,0 (zero)
a 10,0 (dez).

O monitor ao qual tiver sido atribuída nota igual ou superior a 7,0 (sete) na avaliação de seu
desempenho fará jus a um “certificado de Mentoria da Faculdade”.

1.6. Atividades Complementares

Cada Mentoria de disciplina de Projetos com carga horária de 60h contabiliza 30h de
atividades complementares por semestre.
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2. Inscrição e Seleção

2.1. Cronograma

As etapas do processo seletivo ocorrerão de acordo com o calendário apresentado na tabela
a seguir.

Tabela 1. Cronograma de Atividades

Atividades Período

1. Divulgação do Edital 23/08/2022

2. Inscrição dos Estudantes Candidatos à Mentoria 24/08/2022 a 26/08/2022 (18h)

3. Divulgação dos Resultados 30/08/2022 (18h)

2.2. Inscrição dos Estudantes Candidatos à Mentoria

Os estudantes candidatos à Mentoria dos cursos superiores devem:

a. Estar regularmente matriculados em curso de graduação da Faculdade;
b. Terem concluído, pelo menos o terceiro período da graduação na qual estejam

matriculados;
c. Acessar o formulário de inscrição: link
d. Informar nome e e-mail institucional (domínio @cesar.school)
e. Preencher corretamente as informações solicitadas

2.3. Seleção dos mentores e Divulgação do Resultado

Os candidatos que se inscreverem no programa de Mentoria deverão atender aos seguintes
critérios:

a. Terem sido aprovados na disciplina de projeto, objeto de Mentoria, com conceito
mínimo de valor 7,0 (sete) e sem registro de reprovação anterior ou abandono de
estudos do referido componente curricular;

b. Terem disponibilidade horária para o desenvolvimento das atividades programadas;
c. Os candidatos não poderão ter sofrido sanção disciplinar.

A divulgação oficial da seleção ocorrerá em 30/08/2022, via edital, divulgado por e-mail, slack e
demais vias de comunicação.
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3. Duração

A duração máxima do exercício da Mentoria será de 1 (um) semestre, renovável mediante novo
processo seletivo,, sendo vedado o exercício cumulativo em mais de três semestres consecutivos.

4. Ausência de Vínculo Empregatício

O exercício das atividades de Mentoria não implicará, sob qualquer hipótese, em vínculo
empregatício do mentor com a CESAR School ou CESAR.

5. Compromissos do mentor

● Cumprir com a carga horária e o horário estabelecidos para o exercício da Mentoria;
● Manter uma rotina de reuniões com os grupos de Projeto, assim como com os professor/aes;
● Manter um bom relacionamento com todos atores envolvidos na ação (estudantes,

professor/aes, clientes e coordenações);
● Facilitar o processo de desenvolvimento do projeto, tendo em vista as necessidades do grupo

em que atue como mentor;
● Elaborar relatórios e participar de reuniões estratégicas com os professor/aes e

coordenadores;
● Direcionar as dúvidas dos grupos de Projeto em que atua como mentor aos professor/aes ou

profissionais técnicos que possam auxiliar no questionamento;
● Participar de sessões de validação do dossiê para entrega nos status report;
● Assistir aos status report, auxiliar os professor/aes no processo de avaliação.
● Apresentar, ao término da Mentoria, relatório das atividades desenvolvidas, em que conste

avaliação do seu desempenho, da orientação recebida e das condições em que desenvolveu
suas atividades.

6. Compromissos dos professores/Orientadores

● Submeter o pedido de inscrição de disciplina no programa de Mentoria, em formulário
próprio, nos prazos previstos pela Direção;

● Participar do processo de seleção dos candidatos à Mentoria;
● Elaborar, articuladamente, com o Coordenador de Projeto, o plano de atividades a serem

desenvolvidas pelo estudante;
● Acompanhar e orientar o mentor quanto ao desempenho de suas atribuições;
● Responsabilizar-se pela aferição da frequência e pelo cumprimento da carga horária semanal

do estudante;
● Avaliar o relatório final de Mentoria.

7. Disposições Gerais

A Coordenação dos Cursos e a Coordenação de Projetos poderão, a seu critério e em atendimento
aos seus interesses, prorrogar os prazos estabelecidos para a inscrição.
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O ato de inscrição pressupõe a concordância com todas as regras estabelecidas por este edital de
processo seletivo.

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do curso e pela Coordenação de Projeto.
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