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                Faculdade FACI 
 

                                        PROGRAMA DE MONITORIA 2021.2 

 

EDITAL Nº 02/2021 de 15 de julho de 2021 

 

A Coordenadoria de Apoio e Suporte ao Aluno (CASA) juntamente com a Coordenação Geral 

Acadêmica torna público a abertura das inscrições para o Programa de Monitoria Acadêmica 

do semestre 2021.2, com inscrições abertas no período de 02 a 22 de agosto de 2021. 

 

I. DO PROGRAMA DE MONITORIA 

 

1. A monitoria tem como objetivo valorizar a participação dos alunos em atividades 

acadêmicas, a partir de seu relacionamento com outros alunos e que necessitam de 

apoio em determinadas disciplinas, sendo a mesma de forma voluntária. 

 

2. Enquanto estratégia pedagógica, a ação visa contribuir para a melhoria da qualidade 

do ensino do alunado, a ampliação da interação do aluno-monitor com o corpo docente 

e discente da IES, além de propiciar ao aluno-monitor a participação efetiva no 

processo ensino-aprendizagem, despertando o seu interesse para a carreira docente. 

 

II. DA ELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS 

 

1. O candidato a monitor deverá possuir nota na disciplina proposta igual ou superior a 

7,0. 

2. Ter concluído até 2021.1 a disciplina em que é candidato, ou disciplina equivalente 

(em caso de transferência de curso ou de IES). 

 

III. DA CARGA HORÁRIA 

 

1. Os monitores atenderão presencialmente ou online conforme o quadro de horários a 

ser definido e divulgado pela IES, que determinará os horários de presença 

obrigatória independentemente de agendamento prévio de alunos. A atividade de 

monitor tem carga horária de 3 horas semanais, ficando os monitores disponíveis 

na IES para demanda espontânea de atendimento presencial ou virtual, bem como 

orientações com professores e outras atividades indicadas pela CASA.   

 

IV. DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES DO MONITOR 

 

1. Realizar atendimento individual ou a grupo de alunos, a fim de elucidar dúvidas, 

esclarecer conceitos e acompanhar o desenvolvimento de atividades realizadas pelos 

alunos; 

 

2. Realizar OFICINAS DE REVISÃO na semana que antecede as Avaliações 

Institucionais ou no período sinalizado pelo setor CASA de acordo com a demanda; 

 

3. Comparecer às reuniões mensais com CGG, Coordenadores e representante do  
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CASA; 

 

4. Atender os alunos presencialmente ou online, a depender da disponibilidade de ambos 

e agendamentos, devendo cumprir a carga horária presencial determinada pelo CASA 

com assinatura semanal obrigatória do seu comparecimento. 

 

5. Comparecer na Cerimônia de Posse, Treinamentos, Encerramento das atividades da 

monitoria e outros eventos que poderão ser convocados pelo setor CASA. A reunião 

é obrigatória para alunos que irão assumir a atividade de monitoria.  

6. Entregar, sempre que houver, o Relatório de Atendimento de Monitoria datado e 

assinado, por quem se fizer necessário. Caso não haja atendimento no seu dia 

estabelecido preencher o link de confirmação de presença. Também será de 

responsabilidade do monitor elaborar, atividades de exercícios para serem 

entregue aos alunos durante as atividades. 

 

7. Cumprir a carga horária acordada, como também os horários estabelecidos para a 

monitoria. 

 

8. Estão vedadas e excluídas do escopo da monitoria a realização de atividades como: 

resolução de atividades de cunho avaliativo, substituição do professor na 

regência de aulas; aplicação e correção de provas; atribuição de notas; 

realização de atividades administrativas e participação em atividades de 

monitoria durante o horário de suas aulas ou em semana de avaliações parciais 

da faculdade. 

 

9. Na hipótese de atraso dos alunos participantes da monitoria sem aviso prévio, o 

monitor deverá aguardar a tolerância de 15 min. O referido tempo de espera não 

será contabilizado para fins de atividades de monitoria. 

 

10. Aos monitores Práticos deverão acompanhar e auxiliar o docente em atividades 

relacionadas com a disciplina. 

 
V. DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

 

1. A participação dos alunos no programa apresentado nesse edital, será de agosto a 

dezembro de 2021, podendo ser prorrogada mediante solicitação da Coordenação do 

Curso da IES, no limite de dois semestres consecutivos, desde que a Disciplina 

apresente demanda de outros interessados. 

 

 

VI. DOS IMPEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

1. Estar em dois ou mais projetos/programas acadêmicos (exemplos: Iniciação Científica 

e Extensão). 

2. Possuir pendências junto à IES (Secretaria, Biblioteca, Tesouraria, etc.) ou estar em 

situação escolar sub judice. 
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3. Haver sido dispensado, anteriormente, de programas de Monitoria, de Iniciação ou de 

Extensão por não apresentar desempenho satisfatório. 

4. Ter sofrido punições disciplinares na IES. 

 
VII. DA INSCRIÇÃO 

 

1. O candidato a monitor tem que estar regularmente matriculado na graduação da 

IES no semestre 2021.2. 

2. As inscrições serão realizadas de 02 a 22 de agosto de 2021 por meio de Formulário 

de Inscrição online, devidamente preenchido, no prazo estabelecido neste Edital, 

através do link: https://forms.gle/uC8PgGVLsZf2BUcGA  

 

VIII. DOS CRITÉRIOS DO PROCESSO 

 

1. O processo de seleção ocorrerá nas seguintes etapas: 

1.1. Preenchimento do formulário de inscrição: verificação do correto preenchimento do 

formulário e da veracidade das informações. 

1.2. Verificação da Média na disciplina escolhida.  

2. As análises serão realizadas no período de 23 até 26 de agosto de 2021. 

 

P.S.: A média global será utilizada apenas para casos de desempate.  

 

IX. DO RESULTADO 

 

1. O resultado será divulgado até o dia 27 de agosto de 2021, no site da IES e envio de 

e-mail aos monitores selecionados. 

 

2. As vagas serão preenchidas por ordem de classificação, sendo no máximo 02 

disciplinas por monitor, podendo o número de disciplina por monitor ser acrescido 

durante o semestre em vigência, decorrente da demanda observada pelo setor CASA, 

e alinhado previamente com o monitor. 

 

Atenção: O candidato é responsável por buscar o resultado nos locais já especificados de 

divulgação. 

 

X. DOS BENEFÍCIOS 

 

1. A participação no Programa de Monitoria assegurará ao monitor 50 (cinquenta) 

pontos AAC – Atividades Acadêmicas Complementares, por disciplina, e o 

recebimento do Certificado de Monitoria, também por semestre, desde que tenha 

desempenhado suas tarefas com eficiência até o final do período de participação no 

programa descrito neste Edital. 

 

2. O aluno selecionado que não cumprir os requisitos e prazos do edital para 

formalização dos termos de compromisso perde automaticamente o vínculo com o 

programa. 

 

https://forms.gle/uC8PgGVLsZf2BUcGA
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XI. DA FORMALIZAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

 

1. Os candidatos aprovados deverão comparecer ao setor CASA para assinatura do 

contrato de monitoria no período especificado no Cronograma apresentado em XII, 

devendo estar devidamente matriculado no semestre de 2021.2 

2. Os candidatos classificados que não comparecerem nos períodos definidos perderão, 

automaticamente, a vaga conquistada no processo. 

 
XII. DO CRONOGRAMA 

 

DESCRIÇÃO DATAS 

Período de inscrição 02 a 22 de agosto de 2021. 

Período de análise de médias 23 até 26 de agosto de 2021. 

Divulgação dos aprovados Até 27 de agosto de 2021 

Cerimônia de Posse e Início das Atividades  31 de agosto de 2021 

 

 

XIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A monitoria é uma atividade complementar à formação do aluno e, portanto, não gera qualquer 

vínculo empregatício do aluno-monitor com a IES, o aluno-monitor assinará um Termo de 

Compromisso, juridicamente elaborado, dispondo sobre a forma de pacto dessa relação, com 

base na legislação pertinente ao assunto. Esse documento estará disponível na CASA. 

 

Os casos não previstos neste edital serão submetidos à direção geral, para análise e definição 

da resolução. Em virtude de necessidades eventuais, a Coordenação Geral de Graduação e 

a CASA reservam-se o direito de alterar qualquer informação contida neste Edital. 

 

Para mais informações, o aluno deverá enviar e-mail para 

suellen.smsilva@faculdadeideal.edu.br  

 

A CASA se reserva no direito de aplicar advertência em casos de descumprimento das regras 

contidas nesse Edital. Na ocorrência de três ou mais advertências, poderá ocorrer o 

desligamento do monitor. 

 

Atenciosamente, 

    

Ismael Lima Leite 

Faculdade FACI 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:suellen.smsilva@faculdadeideal.edu.br
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ANEXO I – Quadro de Vagas 

 

Nº CURSOS NOME DA DISCIPLINA VAGAS  

1 Psicologia Psicopatologia Geral 1 

2 Psicologia Psicologia Da Personalidade 1 

3 Pedagogia Planejamento Escolar e Aval. Da Aprendizagem 1 

4 Odontologia Anatomia Dentária E Escultura 1 

5 Odontologia Formação Profissional Em Odontologia 1 

6 Odontologia Microbiologia Oral 1 

7 Odontologia Radiologia Odontológica E Imaginologia 1 

8 Ciência Da Computação Sistemas Operacionais 1 

9 Ciência Da Computação Paradigmas De Linguagens De Programação Em 
Python 

1 

10 Engenharias Cálculo De Múltiplas Variáveis 1 

11 Engenharias Representação Gráfica Para Projeto 1 

12 Engenharia Civil Teoria Das Estruturas 1 

13 Engenharias MECÂNICA DOS SÓLIDOS (Resistencia Dos 
Materiais) 

1 

14 Engenharias Ciência Dos Materiais 1 

15 Engenharia Civil Hidráulica Aplicada 1 

16 Engenharia Civil Análise Das Estruturas 1 

17 Engenharia Civil Topografia 1 

18 Eng De Produção E Mecânica Processos De Fabricação Mecânica 1 

19 Engenharia De Produção Informática Aplicada 1 

20 Eng Elétrica E Automação Controle De Processos 1 

21 Eng Elétrica E Automação Microcontroladores 1 

22 Eng Elétrica E Automação Princípios De Eletrônica 1 

23 Engenharia Ambiental Gestão Integrada De Resíduos Sólidos 1 

24 Engenharia Ambiental Tratamento De Água E Efluentes 1 

25 Fisioterapia, Educação Física e 
Enfermagem 

Anatomia Do Sistema Musculoesquelético 1 

26 Fisioterapia Cinesioterapia 1 

27 Fisioterapia  Recursos Terapêuticos Manuais  1 

28 Educação Física Avaliações Físicas  1 

29 Direito Teoria Constitucional E Direitos Fundamentais 1 

30 Direito Teoria Geral do Proc e Fase de Conhec. no Proc. 
Civil 

1 

31 Direito Tributos 1 

32 Direito Direito Penal Teoria Do Crime 1 

33 Direito Filosofia 1 

34 Direito Ciências Políticas 1 


