
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SERGIPE 

 

REGULAMENTO DE MONITORIA 

 

Estabelece as normas previstas na 

regulamentação do Programa de 

Monitoria desta Instituição, 

estabelecidas de acordo com a Lei nº 

9.394/1996 (LDB), que compõe o 

currículo pleno dos cursos de 

graduação. 

 

CAPÍTULO I 

DA MONITORIA 

 

Art. 1º A monitoria é uma atividade auxiliar à docência exercida por alunos regularmente 

matriculados nos cursos de Graduação do Centro Universitário Estácio de Sergipe e que atendam 

as condições deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º O Programa de Monitoria objetiva: 

 

I - Estimular a participação do aluno na vida acadêmica, em atividades que envolvam pesquisa 

científica, execução de projetos e apoio à docência; 

 

II - Contribuir para melhoria da qualidade de ensino; 

 

III - Possibilitar ao aluno recursos financeiros para custear parte de seus estudos. 

  

CAPÍTULO III 

DA SELEÇÃO 

 

Art. 3º O acesso à monitoria ocorrerá por meio de processo seletivo aberto pelo Coordenador 

de curso que, por meio de publicação de edital e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

divulgará as disciplinas oferecidas, as horas semanais de atividades de monitoria, as condições 

de avaliação e o número de vagas existentes. 

 

Art. 4º Para fazer a inscrição no processo seletivo, o candidato preencherá um requerimento na 

Secretaria Geral, que será encaminhado ao Coordenador do curso específico, para ser ou não 

deferido, após verificar se foram atendidas as condições estipuladas em edital específico. 

 

Parágrafo Único. O aluno só poderá se inscrever para monitoria de uma disciplina. 

 



Art. 5º A seleção será realizada por comissão composta por 3 (três) professores, indicados pelo 

Coordenador do Curso, sendo um deles, necessariamente, o professor da disciplina objeto do 

concurso. Serão obedecidos os seguintes critérios:  

 

I – Coeficiente de Rendimento (CR); 

 

II - Nota na disciplina objeto do concurso; 

 

III - Entrevista. 

 

Art. 6º Para a classificação, adotar-se-ão os seguintes critérios: 

 

I - Cada membro da comissão atribuirá uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez). Serão classificados os 

candidatos que tiverem média igual ou superior a 7 (sete); 

 

II - Havendo mais de um candidato aprovado, a comissão indicará o candidato com maior nota. 

 

Parágrafo Único. Na hipótese de empate, prevalecerá a maior nota obtida no Coeficiente de 

Rendimento (CR) do candidato. Persistindo o empate, prevalecerá a maior nota, obtida pelo 

candidato, na disciplina objeto do concurso. 

 

Art. 7º A comissão encaminhará ao Coordenador do Curso um relatório sobre a seleção, 

contendo, em ordem classificatória, os nomes dos candidatos, os quais serão ratificados, 

posteriormente, pela Pró-Reitoria de Ensino, pesquisa e Extensão. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS BOLSAS 

 

Art. 8º O número de bolsas de monitoria será estabelecido antes do início do semestre letivo 

pelo Colegiado de Curso, segundo critérios de proporcionalidade ao número total de alunos 

matriculados em cada curso. 

 

Art. 9º Como contraprestação pelo número de horas dedicadas às atividades de monitoria -  10 

(dez), 15 (quinze) ou 20 (vinte) horas mensais - o monitor receberá, a título de bolsa acadêmica, 

um desconto incidente sobre as mensalidades escolares, no valor equivalente a, 

respectivamente, 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento) ou 20% (vinte por cento) mensais. 

 

Parágrafo Único. Não implica vínculo empregatício a participação em monitoria, conforme 

termo de compromisso assinado na inscrição ao Programa. 

 

Parágrafo Único. A disponibilidade das bolsas de descontos se dará de forma facultativa à IES, 

deixando sobre sua responsabilidade e disponibilidade a oferta para os alunos aprovados no 

processo seletivo. 

 



Art. 10 A duração da bolsa será de 1 (um) semestre, podendo ser renovada em razão do 

desempenho do aluno e da necessidade do projeto/atividade. 

 

Art. 11 A bolsa poderá ser cancelada, a qualquer tempo, pelas seguintes razões: 

 

I - A pedido do aluno; 

 

II - A pedido do coordenador, em razão de desempenho insatisfatório do aluno; 

 

III - Em caso de inadimplência por 2 (dois) meses consecutivos. 

 

Parágrafo único. A vaga decorrente do cancelamento da bolsa será preenchida de acordo com 

a relação de classificáveis, pelo período restante da validade da prova de seleção. 

 

Art. 12 Serão expedidos certificados aos monitores que tiverem cumprido, integralmente, o 

plano de trabalho estipulado pelo professor/orientador da disciplina. 

 

Parágrafo Único.  Em caso de cancelamento, será expedida uma declaração com o total da carga 

horária cumprida pelo monitor. 

 

CAPÍTULO V 

DOS REQUISITOS DO CANDIDATO 

 

Art. 13 O candidato à monitoria deverá estar regularmente matriculado em curso de graduação 

e cumprir os seguintes requisitos: 

 

I - Estar em dia com as mensalidades, de acordo com as normas da Instituição; 

 

II - Ter cursado a disciplina da qual deseja ser monitor; 

 

III - Ter sido aprovado na disciplina da qual deseja ser monitor com nota igual ou maior que 7,0 

(sete); 

 

IV - Ter disponibilidade de horário para cumprir a carga horária definida para o Programa de 

Monitoria. 

 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO DO MONITOR PELO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Art. 14 Para avaliação geral do aluno monitor serão considerados o desempenho e a assiduidade 

do aluno e o relatório das atividades de monitoria elaborado pelo aluno monitor.  

 

Parágrafo Único. A avaliação será feita pelo professor orientador, em relatório próprio, que será 

encaminhado à Coordenação do curso.  

 



CAPÍTULO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 15 Caberá ao Monitor: 

 

I - Executar atividades pedagógicas elaboradas pelo professor orientador específicas para o 

programa de monitoria; 

 

II - Desenvolver trabalhos de iniciação à pesquisa científica, relacionados com a área de 

concentração do professor orientador e que atendam às necessidades do programa de 

monitoria;  

 

III - Elaborar e apresentar, sob a orientação do professor, trabalhos em eventos ou congressos; 

 

IV - Participar de cursos e eventos que sejam pertinentes à atividade de monitoria promovidos 

pela Estácio Sergipe; 

 

V - Auxiliar o professor na condução de trabalhos práticos e na preparação de material didático 

e experimental, tanto em sala de aula como em laboratório; 

 

VI - Auxiliar o professor na orientação dos alunos, esclarecendo dúvidas e/ou realizando 

exercícios, tanto em sala de aula como em laboratório; 

 

VII - Cumprir a carga horária estabelecida em horário elaborado pelo professor orientador;  

 

VIII - Apresentar relatório das atividades desempenhadas ao término do semestre; 

 

§ 1º É vedado ao Monitor substituir, em qualquer hipótese, o docente em aulas teóricas ou 

práticas. 

 

§ 2º A não entrega do relatório das atividades desempenhadas ao término do semestre 

implicará no não recebimento do certificado de monitoria. 

 

Art. 16 Caberá ao Professor Orientador: 

 

I - Elaborar um Plano de Orientação de sua disciplina; 

 

II - Definir os objetivos a serem alcançados na atividade de monitoria; 

 

III - Estabelecer um cronograma de acompanhamento em que deve constar as metodologias a 

serem utilizadas para a avaliação do aluno monitor; 

 

IV - Orientar o aluno monitor na elaboração do relatório, trabalhos de iniciação científica e 

execução de seminários; 

 



V - Encaminhar a frequência do aluno monitor e o relatório final do desempenho dele ao 

Coordenador do curso em que estiver matriculado. 

 

Art. 17 Caberá ao Coordenador: 

 

I - Receber o plano de monitoria elaborado pelos professores orientadores contendo o plano de 

orientação, os objetivos e o cronograma de acompanhamento do monitor; 

 

II - Propor, semestralmente, para o Colegiado de Curso o número de vagas de monitoria para 

seu curso; 

 

III - Nomear comissão composta por três professores para seleção dos candidatos a bolsa de 

monitoria; 

 

IV - Acompanhar a avaliação geral do aluno através do relatório apresentado pelo professor 

orientador e pelo aluno; 

 

V - Elaborar e publicar semestralmente o Edital de seleção; 

 

VI - Expedir certificados de monitoria e fornecer declarações. 

 

Art. 18 Caberá à Pró-Reitoria de Ensino, pesquisa e Extensão: 

 

I - Planejar, supervisionar e avaliar o programa; 

 

II - Elaborar normas e regulamentos necessários ao Programa de Monitoria; 

 

III - Ratificar os nomes dos alunos classificados no Processo Seletivo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19 Será eliminado da seleção o candidato que desrespeitar de forma fraudulenta qualquer 

norma prevista no Edital ou neste Regulamento. 

 

Art. 20. Também será eliminado e perderá o direito à vaga, em qualquer época, mesmo após 

ser selecionado, o candidato que houver realizado a seleção usando documentos ou 

informações falsas, ou outros meios ilícitos. 

 

Art. 21 Os alunos que tenham sido enquadrados nos arts. 19 ou 20 deste Regulamento ficam 

impedidos de realizar o processo seletivo para monitoria nesta Instituição. 

 

Art. 22 Aos candidatos que não comparecerem ao local de execução das avaliações em hora e 

data previamente marcadas, em nenhuma hipótese, será fornecida outra oportunidade para 

realização de uma nova prova. 



 

Art. 23 O aluno apenas será vinculado e poderá iniciar as atividades da monitoria a partir da 

assinatura do contrato, impreterivelmente dentro do prazo determinado no Edital específico. 

 

Art. 24 O monitor obriga-se a cumprir a carga horária semanal prevista no plano de atividades 

elaborado pelo professor, conforme art. 9º deste Regulamento, podendo participar diretamente 

das aulas, bem como realizar atividades extraclasse solicitadas pelo professor da disciplina. 

 

Art. 25 A desvinculação do monitor ocorrerá por: 

 

I - Desempenho insatisfatório; 

 

II - Frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento); 

 

III - Não execução eficiente das atribuições do monitor; 

 

IV - Conclusão de seu curso. 

 

Art. 26 Perderá a vaga o monitor que por qualquer motivo não justificado não realizar assinatura 

do contrato de monitoria dentro do prazo determinado neste edital. 

 

Art. 27 Monitores voluntários são aqueles sujeitos às mesmas obrigações exigidas aos monitores 

bolsistas, entretanto, não recebem bolsa como contraprestação ao programa de monitoria. 

 

Art. 28 O monitor enquadrado nos arts. 25 e 26 deste Regulamento deverá ser substituído por 

outro monitor Bolsista ou Voluntário, que tenha atendido as exigências deste Edital, devendo 

ser indicado pelo docente responsável pela disciplina, desde que ainda reste pelo menos 2 (dois) 

meses de monitoria a ser desenvolvido. 

 

Art. 29 A Coordenação de Pesquisa e Extensão divulgará, sempre que necessário, editais, 

normas complementares e avisos oficiais sobre a seleção de monitores. 

 

Art. 30 Do resultado deste concurso, devido às suas características, não caberá recurso de 

qualquer natureza. 

 

Art. 31  Não poderá haver acúmulo de descontos na mensalidade do bolsista no curso ao qual o 

aluno está vinculado, devendo os alunos do PROUNI – Programa Universidade para Todos - se 

candidatarem apenas como monitores voluntários. 

 

Art. 32 No caso de alunos com FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, a bolsa de monitoria 

complementará o valor da mensalidade a ser pago, não havendo ressarcimento se o valor da 

bolsa de monitoria ultrapassar o restante da mensalidade. 

 

Art. 33 Em nenhuma hipótese haverá devolução do desconto da mensalidade em forma de 

pagamento ao aluno ou ao seu responsável. 



 

Art. 34 Os casos omissos e situações não previstas neste Regulamento serão avaliados pela Pró-

Reitoria de Ensino, pesquisa e Extensão. 

 

Art. 35 Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da Instituição. 

 

 

 

 

 


