
 

 

 

 

Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora 

Direção Acadêmica 

Coordenação de Pesquisa e Extensão  

Processo Seletivo de Monitoria - 2013.2 

Inscrições até dia 16/09/2013 
 

Conforme o Regulamento da Monitoria da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora (FESJF), 
estão abertas as inscrições para Monitoria dos Cursos de Administração, Direito, Design Gráfico, 
Jornalismo, Logística, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos, Redes de computadores e 
todos os cursos da área de Saúde para o 2º semestre de 2013, de 09/09/2013 à 16/09/2013. As 
inscrições serão realizadas na Sala dos Professores, de 8h às 12h e de 17h às 20h para as 
disciplinas relacionadas no quadro abaixo.  

A seleção é de responsabilidade do professor da disciplina e o agendamento será realizado 
pelo mesmo. Cada professor irá deferir as inscrições de acordo com os requisitos mínimos exigidos 
para atuação e em função das demandas das disciplinas. O processo seletivo constará de prova 
escrita, entrevista e nota na área da disciplina como critério de desempate, sendo realizado de 
16/09/2013 à 20/09/2013. 

O resultado será divulgado e afixado nos murais da FESJF, no dia 23/09/2013, a partir das 
18:00hs. O início das atividades será no dia 24/09/2013. 

 
Disciplinas contempladas Quantidade Monitores Cursos 

Contabilidade Gerencial 01 bolsista Administração 

Contabilidade Custos 01 bolsista Administração 

Matemática para negócios 
01 bolsista  

01 voluntário 
Administração 

Direito Tributário I 01 voluntário Direito 

Direito do Trabalho I  
01 bolsista  

01 voluntário 
Direito 

Direito do Trabalho II 01 voluntário Direito 

Direito Administrativo I 01 voluntário Direito 

Direito Constitucional I 01 bolsista  Direito 

Direito Constitucional II 01 bolsista Direito 

Constitucional III 01 voluntário Direito 

Jurisdição constitucional 01 voluntário Direito 

Direito Penal I 01 bolsista Direito 

Direito Penal II 01 voluntário Direito 

Sociologia Jurídica 01 voluntário Direito 

Webdesign 01 voluntário Design Gráfico 

Comunicação e Expressão em Fotografia 01 voluntário Design Gráfico 

História da Moda  01 voluntário Design de Moda 

Modelagem 01 bolsista Design de Moda 

Desenho 01 voluntário Design de Moda 

Costura 01 bolsista Design de Moda 

Legislação Trabalhista e Previdenciária  01 bolsista Recursos Humanos 

Introdução à Fotografia  01 bolsista Publicidade e Jornalismo 

 



 
 

Cursos da área de Saúde 
 

Disciplinas contempladas Quantidade Monitores Cursos 
Anatomia Sistêmica 01 bolsista CURSOS DA SAÚDE 

Anatomia Locomotora 01 bolsista CURSOS DA SAÚDE 

Histologia e Embriologia 
01 bolsista  

01 voluntário 
CURSOS DA SAÚDE 

Medida e avaliação em  
Educação Física  

01 bolsista 
 

Educação Física 
 

Sistematização do Cuidar  
01 bolsista 

01 voluntário 
Enfermagem 

Ensino Clínico III  01 bolsista Enfermagem 

Avaliação Cinético Funcional 01 voluntário Fisioterapia 

Fisioterapia em Ortopedia e 
Traumatologia 

01 voluntário Fisioterapia 

Recursos Terapêuticos Manuais 01 voluntário Fisioterapia 

Materiais dentários 01 bolsista Odontologia 

Prop. Clínica I 01 voluntário Odontologia 

Prop. Clínica II  
01 bolsista 

03 voluntários 
Odontologia 

Prop. Clínica III 02 voluntários Odontologia 

Escultura dental 01 bolsista Odontologia 

Informática 01 voluntário Odontologia 

Anatomia cabeça e pescoço 01 voluntário Odontologia 

Saúde coletiva I 01 voluntário Odontologia 

Saúde coletiva II 01 voluntário Odontologia 

Endodontia I 01 voluntário Odontologia 

Endodontia II 01 voluntário Odontologia 

Períodontia 01 voluntário Odontologia 

Prótese fixa I 01 voluntário Odontologia 

Prótese fixa II 01 voluntário Odontologia 

Oclusão  01 voluntário Odontologia 

Prótese removível  01 voluntário Odontologia 

Clinica integrada I 01 voluntário Odontologia 

Clinica integrada II 01 voluntário Odontologia 

Clinica integrada III 01 voluntário Odontologia 

Clinica integrada IV 01 voluntário Odontologia 

Clinica integrada 
odontopediatrica I 

01 voluntário Odontologia 

Clinica integrada 
odontopediatrica II 

01 voluntário Odontologia 

Clinica Ortodontica Prev. I 01 voluntário Odontologia 

Clinica Ortodontica Prev. II 01 voluntário Odontologia 

Dentistica 01 voluntário Odontologia 

Cirurgia buco maxilo bucal 01 voluntário Odontologia 

Cir. e traumatologia buco 
maxilo facial  

01 voluntário Odontologia 

 
 



 
 

Consta do Regulamento de Monitoria da FESJF: 
 

- A monitoria é uma atividade auxiliar a docência exercida por alunos regularmente matriculados 
na FESJF e que atendam às condições do Regulamento de Monitoria. 

- O candidato à monitoria deverá estar regularmente matriculado nos respectivos cursos de 
graduação, além de cumprir os seguintes requisitos: ter sido aprovado na disciplina da qual 
deseja participar da monitoria com nota maior ou igual a 8,0 (oito); possuir Coeficiente de 
Rendimento (CR) maior ou igual a 7,0 (sete); ter disponibilidade de horário para cumprir 20 
horas semanais para as atividades de monitoria, sendo 12 horas dedicadas ao atendimento aos 
alunos e 8 horas para pesquisa, a combinar com o professor-orientador visando à publicação de 
artigos acadêmicos. 

- O aluno somente poderá se inscrever para a monitoria de uma disciplina. 
- Os alunos serão classificados em ordem decrescente e serão selecionados respeitando o 

número de vagas, mediante prova de seleção específica organizada por uma Comissão de 
Exame de Monitoria, composta pelo Coordenador do Curso, como presidente, e pelo professor 
da disciplina objeto da seleção, como membro, considerando-se aprovados os candidatos que 
obtiverem nota mínima 7,0 (sete). 

- A FESJF concederá bolsas de monitoria referentes a descontos nas mensalidades, de acordo 
com a previsão orçamentária para o programa.  

- A bolsa poderá ser cancelada nas seguintes circunstâncias: a qualquer tempo e razão a pedido 
do aluno; a pedido do professor orientador, em razão de desempenho insatisfatório do 
monitor; a pedido do coordenador de curso, em razão de comportamento inadequado. 

- Em caso de cancelamento, caberá ao coordenador a decisão de substituição do monitor. 
 

 

Cabem ao monitor as seguintes atribuições: 
 

- Auxiliar o professor na orientação dos alunos para esclarecimentos de dúvidas e/ou 
realização de exercícios, tanto em sala de aula como em laboratório. 

- Desenvolver trabalhos de pesquisa bibliográfica relacionada com a área de 
concentração do professor orientador e que atendam as necessidades do programa de 
monitoria. 

- Realizar divulgação periódica em salas sobre o horário de monitoria. 
- Participar junto ao professor orientador e/ou coordenador de curso de atividades 

acadêmicas/ científicas desenvolvidas pela Faculdade. 
- Em caso de aprovação por bolsa, a solicitação de bolsas acadêmicas deverá ser feita em 

formulário próprio contendo nome completo do bolsista. 
- Entregar mensalmente relatório de atividades ao professor orientador e assinar 

presença conforme horário estipulado; 
- Apresentar relatório final das atividades desempenhadas ao término de cada período 

letivo, em conjunto com o Professor da disciplina. 
 

OBS: É vedado ao monitor substituir o docente em aulas teóricas ou práticas, sob qualquer 
hipótese. 

 

Juiz de Fora, 06 de setembro de 2013. 
 
 

    _____________________________               ______________________________ 
Douglas Machado                                                Giovanna Barros 

               Direção Acadêmica- FESJF                Coordenação de Pesquisa e Extensão - FESJF 


