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1. INTRODUÇÃO 

O programa das atividades de Monitoria voluntária nos cursos de graduação e de pós-

graduação no âmbito da FATRI, demonstra sucintamente seus fundamentos legais e 

pedagógicos, objetivos, critérios de seleção e normas de funcionamento. 

 

2. FINALIDADE 

A implantação do sistema de monitoria tem por finalidade: 

● Despertar vocação acadêmica, bem como possibilitar integração dos segmentos da FATRI; 

● Propiciar uma formação acadêmica mais ampla e aprofundada ao acadêmico; 

● Ampliar a participação do aluno nas atividades da faculdade; 

● Incentivar o seu interesse pela docência e pesquisa. 

 

3. OBJETIVOS 

A participação no Programa deve propiciar aos alunos monitores, minimamente: 

● Desenvolver metodologias de ensino-aprendizagem adequadas aos conteúdos específicos a 

serem apresentados em sala de aula; 

● Executar integralmente o programa proposto pelo orientador; 

● Expressar-se, na forma oral e escrita, sobre conteúdo específico, com perspectiva de 

aplicação em sala de aula por meio de produção de textos, sínteses bibliográficas, entre outras 

possibilidades; 



                                                 
 

  
                                              

 

● Participar, sempre que possível, de eventos, tais como encontro de iniciação científica, 

seminário, sessões de estudo ou debates, experiências de trabalho acadêmico diversas, que 

tenham pertinência com a disciplina ou curso, por indicação do professor orientador; 

● Estabelecer uma sistemática de avaliação compatível com as atividades executadas e os 

objetivos para elas propostos. 

 

4. INSCRIÇÕES 

4.1. Dos Critérios 

O programa de Monitoria da FATRI destina-se a alunos regularmente matriculados em cursos 

de graduação e de pós-graduação que atendam aos requisitos seguintes para participação: 

● Já tenham cumprido 25% da carga horária estabelecida para o curso; 

● Não apresentem histórico escolar com reprovação não recuperada; 

● Tenham disponibilidade de horas semanais para executar as atividades do plano de ensino 

da disciplina, apresentado no Projeto de Monitoria. 

 

4.2. Da Inscrição 

Para inscrição o candidato à Monitoria deve: 

● Verificar no calendário escolar vigente o prazo para inscrição da monitoria; 

● Observar no edital de convocação de monitoria as disciplinas e a quantidade de vagas 

oferecidas; 

● Solicitar a ficha de inscrição junto ao atendimento da Secretaria para ser preenchida; 



                                                 
 

  
                                              

 

● Solicitar o seu histórico escolar e o anexar à ficha de inscrição; 

● Solicitar ao professor da disciplina uma carta de recomendação para monitoria.  

● Protocolar no Atendimento da Secretaria. 

 

4.3. Das Exigências 

São pré-requisitos básicos à inscrição o atendimento aos seguintes critérios: 

● Nota final superior ou igual a 7,5 (sete e meio) na disciplina a que se propõe monitorar; 

● O aluno deve estar matriculado, no mínimo, no semestre posterior ao semestre da disciplina 

a que se propõe monitorar, exceto para os monitores de cursos de pós-graduação; 

● Disponibilidade de horário para monitorar contrário ao seu horário de aula; 

 

4.4. Das Vagas 

O professor proponente deverá elaborar e submeter à análise da Coordenação de Curso a que 

esteja vinculado, para aprovação, um projeto de monitoria, a ser executado no desenvolvimento 

do plano de ensino da disciplina, compreendendo, entre outras, as seguintes atividades: 

● Leitura de bibliografia específica da disciplina; 

● Pesquisa bibliográfica de temas e/ou de materiais didático-pedagógico auxiliares;  

● Acompanhamento das atividades acadêmicas relativas à disciplina; 

● Atendimento e orientação aos alunos da turma. 

Será dada preferência ao professor proponente que: 

● Possuir maior titulação; 



                                                 
 

  
                                              

 

● Tiver maior número de turmas; e 

● Tiver maior número de alunos. 

 

5. DA APROVAÇÃO 

O candidato de maior média, não inferior a 8,0 (oito), será convidado a ocupar a vaga de 

monitoria na FATRI. 

A classificação dos candidatos, até o limite do número de vagas com ou sem bolsas, obedecerá à 

ordem decrescente da nota obtida, sendo considerada ainda a exigência de obtenção de média 

semestral global do aluno sendo 8,0 (oito). Em caso de empate, será classificado o candidato 

que possuir o maior número de créditos acadêmicos, ou que obtiver maior pontuação na prova 

oral, ou do de idade maior, bem como a situação financeira do aluno. 

 

6. DIREITOS E DEVERES DO MONITOR 

O professor orientador construirá, para o aluno-monitor, um projeto com o plano de trabalho 

da disciplina do qual constarão atividades específicas destinadas ao cumprimento das 

atribuições da monitoria, como: 

● Preparar exercícios relativos a conteúdos em estudos, com explicações para solução, a serem 

apresentados em sala de aula; 

● Participar de trabalhos práticos e experimentais sobre aspectos envolvidos com o projeto de 

monitoria; 

● Outras atividades definidas no projeto. 

 



                                                 
 

  
                                              

 

7. FICHA DE INSCRIÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA (ESTUDANTE) 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome: ______________________________________________________________  

Matrícula: _________________________ CPF: ______________________________  

Telefones: (____) _______________________/ (____) ________________________  

E-mail: ______________________________________________________________ 

Curso: _______________________________________________________________  

Disciplina de Monitoria: ________________________________________________  

Semestre: __________/____  

Professor(a): __________________________________________________________ 

Data: ___________________________ 

 


