
 
 
 

Edital 02/2019 
 Programa de Monitoria 

 
 
A Faculdade Estácio do Pará torna pública a abertura do processo seletivo para o Programa de 
Monitoria para os cursos/disciplinas/turmas constantes do Anexo 05, referente ao período de 
abril a junho de 2019. 
 

A monitoria é uma atividade de auxílio à docência, caracterizada como mais um espaço de 
aprendizagem proporcionado aos alunos de graduação. 
 
 
1. OBJETIVOS  

• Aprimorar o processo de ensino e de aprendizagem, por meio de experiências 

pedagógicas inovadoras que estimulem o vínculo entre teoria e prática; 

• estimular a cooperação e o relacionamento entre: docente-aluno monitor e aluno 

monitor-alunos; 

• proporcionar ao aluno monitor o aprofundamento de seus conhecimentos sobre os 

conteúdos das disciplinas selecionadas; 

• potencializar a aprendizagem compartilhada em que aluno colabora com aluno;  

• despertar no aluno o interesse pela prática pedagógica. 

 
2. INSCRIÇÕES 
Período: de 09 a 15/04/19; 
 Endereço: 
https://docs.google.com/forms/d/1iQ_cHEwxCao9aebLxh0uBEphVVevbyDbX0DekaQuMNg/ed
it 
 
O aluno deverá acessar o endereço acima e preencher as informações contidas no quadro 
abaixo: 
 

NOME DO CANDIDATO  

MATRÍCULA  

CPF  

N°. PIS ou NIT  

CURSO  

CAMPUS  

DISCIPLINA   

E-MAIL  

TEL.  

MÉDIA FINAL NA 
DISCIPLINA 

 

COEFICIENTE DE 
RENDIMENTO 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1iQ_cHEwxCao9aebLxh0uBEphVVevbyDbX0DekaQuMNg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iQ_cHEwxCao9aebLxh0uBEphVVevbyDbX0DekaQuMNg/edit


 
 
 
 
3. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
3.1. Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação da disciplina pretendida; 
3.2. Ter sido aprovado na disciplina para qual se candidata com média igual ou superior a 8(oito)  
3.3. Ter COEFICIENTE DE RENDIMENTO (CR) igual ou superior a 7 (sete) durante o Curso até o 
período anterior; 
3.4. Ter disponibilidade no seu horário para o acompanhamento das aulas das disciplinas com 
carga horária prática. Quanto às disciplinas teóricas, ainda que o aluno tenha o horário da 
disciplina a qual se candidata ocupado, não há impedimento à participação, desde que tenha 
disponibilidade de tempo para os encontros com a turma, nos termos do item 5.3 deste edital. 
 
 
4. COMPETÊNCIAS DO ALUNO MONITOR 
 4.1. Apoiar o professor da disciplina, objeto da monitoria, no incentivo à aprendizagem baseada 
em ensino e pesquisa; 
 4.2. Atuar no apoio ao acompanhamento dos alunos na navegação do SIA e do SAVA, no 
esclarecimento de dúvidas, na orientação da preparação de atividades como seminários e 
trabalhos em grupo, no estudo dirigido, na correção de exercícios de acordo com o cronograma 
estabelecido pelo professor da disciplina; 
4.3.   Auxiliar o professor na condução de trabalhos práticos e na preparação de material didático 
e experimental, tanto em sala de aula quanto em laboratório. 
 
 
5. ATRIBUIÇÕES DO ALUNO MONITOR 
5.1. Assinar e respeitar o Termo de Compromisso (ANEXO 01); 
5.2. Manter aproveitamento no seu Curso durante o período em que exercer a monitoria; 
5.3. Ter disponibilidade de 6 horas semanais para dedicar-se ao processo, organizadas da 
seguinte forma: 3 horas semanais para atendimento regular aos alunos matriculados e 3 horas 
semanais para preparo das tarefas referentes à monitoria; 
5.4. Manter o currículo Lattes atualizado na plataforma do CNPq; 
5.5. Atender ao disposto no Programa de Monitoria no semestre letivo em vigência, excluindo 
o período de férias; 
5.6. Ter disponibilidade para atendimento aos alunos da disciplina nos horários e locais 
previamente estabelecidos; 
5.7.  Assumir responsabilidade pela tarefa realizada; 
5.8.  Manter uma lista de presença atualizada de alunos que frequentem as aulas de monitoria 
(modelo conforme ANEXO 02); 
5.9.  Manter sigilo quanto ao material recebido do professor da disciplina; 
5.10.  Assinar a lista de presença do monitor na coordenação de professores (ANEXO 03). 
5.11. Manter atualizada a lista de alunos do Programa de Monitoria; 
5.12. Agendar, junto à Gestão do campus, espaço físico para atendimento à monitoria; 
5.13. Elaborar plano de trabalho a ser aprovado pelo(s) Docente(s) da disciplina; 
5.14. Atuar de acordo com a missão e princípios éticos da Faculdade Estácio do Pará.  
 
 
6. ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS OBJETOS DESSE EDITAL 
6.1. Elencar exercícios ou atividades do Material Didático e/ou dos livros da Biblioteca Virtual 
que devam ser resolvidos/trabalhados nas aulas de monitoria; 
6.2. Orientar o monitor e sanar suas dúvidas quando necessário; 



 
6.3 Receber do monitor da disciplina a lista semanal de exercícios corrigidas ou atividades 
desenvolvidas por este; 
6.4. Conferir a correção feita pelo monitor; 
6.5. Avaliar o plano de trabalho das atividades de monitoria de acordo com seu planejamento 
semestral. 
 
 
7. ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR LOCAL DO CURSO 
7.1. Entrevistar os candidatos a exercer monitoria; 
7.2. Acompanhar o desenvolvimento das atividades de monitoria; 
7.3. Preparar planilha de acompanhamento semestral do aproveitamento acadêmico dos alunos 
participantes das diversas monitorias para verificação do desenvolvimento do Programa de 
Monitoria; 
7.4. Lançar a atividade macro de horas AAC para os alunos monitores, ao final do período da 
monitoria conforme tabela de horas do REGULAMENTO AAC; 
7.5. Emitir certificado para o aluno monitor atestando sua participação no Programa de 
Monitoria (modelo conforme ANEXO 04); 
7.6. Incentivar docentes e alunos participantes deste Programa a inserirem esta atividade 
institucional nos respectivos currículos Lattes. 
 
 

8. ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIA ACADÊMICA DO CAMPUS 
8.1. Providenciar espaço físico adequado para a aplicação da monitoria em horário que não 
coincida com as aulas formais das disciplinas objeto do Programa de Monitoria; 
8.2. Arquivar no campus as evidências do desenvolvimento do Programa de Monitoria. 
 
 
9. COMISSÃO DE SELEÇÃO 
A Comissão de Seleção será integrada pelo Coordenador Local do Curso, pelo NDE e pelos 
professores da Unidade, que ministram as disciplinas selecionadas para o Programa de 
Monitoria. 
 
 
10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
Os alunos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com o número de vagas 

disponibilizadas, mediante avaliação específica, organizada pela Comissão de Seleção, 

considerando-se aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima de 8,0 (oito). 

 
11. CALENDÁRIO 
 

Atividade Data Local 

Inscrições 09 a 15/04/19 Coordenação de curso 

Entrevista 17/04 a 19/04/19 Coordenação de curso 

Divulgação do Resultado 22/04/19 Coordenação de curso 

Início das monitorias  23/04/19  

Fim das monitorias 22/06/19  

 
 
12. CAMPI PARTICIPANTES 
12.1. Todos os campi da IES estão aptos a participar do referido edital. 



 
 
13. REMUNERAÇÃO 
 
13.1. Os monitores farão jus ao recebimento de bolsa-auxílio no valor de R$100,00 (cem reais). 
13.2. O aluno monitor obrigatoriamente deverá informar o número do PIS ou NIT para o 
recebimento da bolsa-auxílio. Caso, não possua deverá obter o NIT (portal do INSS).  
 
 
14. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
14.1 O candidato só poderá concorrer a uma única disciplina objeto deste edital*. 

 
*Pode-se admitir, em casos específicos, que o aluno exerça mais de uma monitoria. 

Entretanto, o total de horas AAC a ser lançado no final do período de monitoria será o valor 
estipulado para uma disciplina conforme Regulamento de AAC (50 horas), ainda que o aluno se 
responsabilize por mais de uma disciplina, conforme Regulamento de AAC;  
 
14.2. A dispensa da monitoria poderá ser solicitada, a qualquer tempo, tanto pelos alunos 
monitores, como pela Coordenação do curso e pela Gerência Acadêmica responsável pelo 
Campus de atuação, após fundamentação. A vaga, decorrente da dispensa do monitor, será 
preenchida pelo candidato classificado imediatamente após o dispensado e pelo período 
restante da validade do processo de seleção; 
 
14.3. O não cumprimento de qualquer dos itens 3 ou 5 poderá ensejar desligamento do 
programa de monitoria. Este desligamento deverá ser feito à pedido do Docente(s) da disciplina, 
Coordenador do Curso ou Gerência Acadêmica, encaminhado à comissão de monitoria de que 
trata o item 14.5; 
 
14.4. O(a) docente que não quiser que sua turma participe do Programa de Monitoria deverá se 
manifestar formal e fundamentadamente à Gerência Acadêmica; 
 
14.5. Casos omissos ou não tratados neste edital serão avaliados pela Comissão de 
Acompanhamento de Monitoria, formada pela Coordenação do Curso e Gerência Acadêmica, 
não cabendo recurso sobre a decisão deliberada. 
 
 
 

Marília Maniglia de Resende 
Diretora Acadêmica 

 

 

 

 

 

Anexo 01 

 



 
TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO MONITOR 

 

 

______________________________________________________________, matricula 

______________, aluno do curso de ________________________________________, 

Campus ______________________________________ , tendo sido selecionado para 

integrar o Programa de Monitoria da disciplina 

_________________________________________, código ______________________ , 

declaro conhecer e concordar, em todos os seus termos, com o Edital do processo 

seletivo que trata do assunto. Declaro, também, que a participação no Programa de 

Monitoria Estácio não implica na criação de nenhum vínculo empregatício com a 

instituição de ensino. 

 

 

 

___________________, ____/____/____ 

                                          Local e data 

 

_________________________________ 

                                          Assinatura Monitor 

 

_________________________________ 

                                          Assinatura Coordenador  



 
Anexo 02 – Lista de presença alunos - Modelo 

LISTA DE PRESENÇA X 

Monitor: _____________________________________ Matricula: _______________ 

Disciplina: ____________________________________ Código: ________________ 

Horário: _____________________________________ 

 

DATA Matrícula Nome do aluno ASSINATURA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 



 
 

Anexo 03 – LISTA DE PRESENÇA DO MONITOR 

 

Monitor: _____________________________________ Matricula: _______________ 

Disciplina: ____________________________________ Código: ________________ 

Horário: _____________________________________ 

 

DATA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ASSINATURA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
Anexo 04 – Certificado 

 

 
 

 

CERTIFICADO 
MONITORIA 

 
Certifico que o aluno                                                           

atuou como monitor da disciplina ...                                                           
durante o primeiro semestre de 

2019, para o curso de ...                                   
da Faculdade Estácio do Pará. 

 

Belém,   de                           de 2019. 

 

_______________________ 

Prof.   XXXXXXXXXXX       
                  c 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Anexo 05 – Relação de Disciplinas para monitoria 

 
CIÊNCIAS JURÍDICAS 
CCJ0006 - DIREITO CIVIL I  
CCJ0222 - DIREITO CIVIL II  
 
EDUCAÇÃO 
CEL1199 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO  
CEL1304 - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
CCT0672 - INTRODUÇÃO ÀA PROGRAMAÇÃO 
CCT0647 - FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES  

 
ECONOMIA CRIATIVA 
CCA0842 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL INTEGRADA 


