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APRESENTAÇÃO 

 

A partir da estimativa de que o conhecimento teórico se valida com a execução, o 

Programa de Monitoria é uma primazia acadêmica com o intento de iniciar a prática 

acadêmica docente aos, ainda, discentes, coadjuvando com o melhoramento do 

ensino superior através da interação entre os alunos e os professores. Estas 

atividades ocorrem na área de um determinado Componente Curricular, sob a 

supervisão expressa do docente dirigente deste componente. 

 

A Monitoria é uma atividade de caráter pedagógico de formação do aluno para a 

docência e/ou pesquisa, e de cooperação entre professores e alunos nas atividades 

básicas de uma Instituição de Ensino Superior – IES, tendo como maior empenho a 

oportunização da autonomia dos discentes e o exercício da responsabilidade. 

 

Na Rede de Ensino Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC, a Monitoria se 

caracteriza pelo aproveitamento do aluno em atividades acadêmicas de ensino e 

extensão, de natureza auxiliar e não em substituição ao professor, vinculadas a uma 

disciplina e/ou núcleo de disciplinas, laboratórios e projetos do Curso de graduação, o 

qual o aluno está matriculado. 

 

Portanto, considerando os ressaltos acima mencionados é imperioso, também, 

destacar que o Programa de Monitoria é uma ferramenta estratégica para a 

concretização do conhecimento adquirido ao longo do curso, assim como ilumina 

novos caminhos para a práxis docente. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente o mercado de trabalho tem exigido profissionais, não apenas 

tecnicamente preparados, mas capazes de resolver problemas de naturezas diversas, 
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que tenham visão sistêmica e bom relacionamento interpessoal, o que requer uma 

formação que seja capaz de proporcionar resultados sob essas perspectivas. 

 

A Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC, através do Programa de Monitoria, 

oportuniza aos alunos o desenvolvimento de atividades com o intuito de mantê-los 

inteirados com os assuntos referentes aos estudos da sua área de atuação. 

 

Nesse contexto, a Monitoria pode ser compreendida como um caminho para novas 

práticas e experiências educativas que visem fortalecer a articulação entre teoria e 

prática, bem como a integração curricular em seus diferentes aspectos, promovendo a 

cooperação mútua entre professores e alunos numa busca constante de 

aprimoramentos. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Aprimorar a formação dos discentes, oportunizando-os à prática do conhecimento 

adquirido, valorizando e despertando, através da execução, o exercício da docência, 

bem como propiciar ao aluno-monitor o desenvolvimento de estudos mais 

aprofundados sobre a disciplina, sob a orientação do professor da matéria. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Oportunizar ao aluno experiências na docência e na pesquisa, visando à formação 

profissional e pessoal  comprometido com a qualidade acadêmica; 

 Colaborar com o incremento do talento do discente para a docência; 

 Intensificar e assegurar a cooperação entre alunos e professores em projetos de 

ensino, pesquisa e extensão; 

 Proporcionar a troca de conhecimentos entre os alunos; 
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 Possibilitar aos alunos-monitores agirem como multiplicadores no processo de 

ensino-aprendizagem; 

 Auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentais, na 

preparação de material didático e em atividades de classe e/ou laboratório. 

 

3 REGULAMENTO DA MONITORIA 

 

Art. 1º O aluno, regularmente matriculado na FTC, poderá realizar atividades 

complementares no formato de Monitoria, ao longo da integralização do seu curso, 

tendo como objetivo maior estimular a aquisição das primeiras experiências de 

atuação na docência e pesquisa, desde que tenha concluído integralmente o 1º 

semestre do seu curso de graduação. 

 

Art. 2º Os alunos que realizarem atividades de Monitoria, devidamente comprovadas, 

deverão ser beneficiados pela FTC, tendo direito a: 

 

a) Acesso aos laboratórios da FTC, desde que não coincidam com os horários 

definidos para uso dos Colegiados, devendo ser agendados, previamente, 

junto à Coordenação de Laboratórios – COLAB; 

b) Receber certificado, expedido pela Assessoria Acadêmica - ASCAD, 

especificando as atividades de Monitoria praticadas (pesquisa, ensino e/ou 

extensão); 

c) Validar a carga horária referente às práticas de Monitoria certificadas pela 

Assessoria Acadêmica, como atividades complementares; 

d) O monitor terá desconto de 20% (exclusivamente para o semestre 

subsequente) no valor da mensalidade, até o limite de R$ 200,00 (duzentos 

reais) por mensalidade ou, tratando-se de aluno concluinte, o mesmo terá 

direito a desconto de 50% em curso de pós-graduação ofertado pela Rede FTC, 

desde quando o quantitativo de alunos para formar a turma do curso 

escolhido seja suficiente para dar início às aulas; 
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Parágrafo único: Não poderá participar do processo seletivo, os alunos que já 

possuem mais de 75% de benefício financeiro de qualquer natureza. 

 

Parágrafo único: caso o aluno, por qualquer motivo, não conclua todas as 

atividades e período da Monitoria, e/ou não entregue os documentos previstos, o 

mesmo perderá o direito a todos os benefícios citados no caput deste artigo. 

 

Art. 3º As atividades de Monitoria não substituirão as práticas de Estágio 

Supervisionado Obrigatório, conforme matriz curricular do curso em que o discente 

estiver regularmente matriculado. 

 

Art 4º O monitor deverá desempenhar suas atividades sob a supervisão geral do 

Coordenador do Curso e de um professor orientador designado pelo colegiado do 

Curso. As atividades do monitor serão desenvolvidas na área de auxílio às atividades 

acadêmicas de acordo com o plano de trabalho do professor/orientador. 

 

Parágrafo Único: É vedado ao monitor ministrar aula, mesmo eventualmente, em 

substituição ao docente, bem como participar da elaboração, julgamento e aplicação 

de provas e/ou testes. 

 

Art 5º São atribuições do monitor:  

 

a) Exercer suas atividades conforme plano de trabalho elaborado juntamente 

com o professor responsável; 

b) Auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentais, na 

preparação de material didático, em pesquisas na biblioteca e em atividades 

de classe e/ou laboratório; 

c) Apresentar, durante e ao final da sua Monitoria, os o registros administrativos 

e acadêmicos de atividades, de acordo com os modelos estabelecidos. 

 

Art 6º São atribuições do professor/orientador: 
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a) Apresentar seu Projeto de Monitoria ao Coordenador de Curso, no período 

indicado no calendário acadêmico (no caso em que mais de um professor 

lecionar a disciplina o pedido tem que ser feito em equipe para a disciplina, 

mas com indicação do responsável pelo programa); 

b) Orientar, didaticamente, os monitores; 

c) Reunir-se, semanalmente, com os monitores em horário previamente 

estabelecido a fim de, inclusive, discutir com os mesmos as dificuldades 

encontradas durante o período de duração do programa; 

d) Controlar a frequência dos monitores; 

e) Estabelecer roteiro e bibliografia para que os monitores possam desenvolver 

suas atividades; 

f) Discutir e analisar exercícios e trabalhos feitos pelos monitores; 

g) Elaborar relatório sobre as atividades desenvolvidas no período de vigência 

do programa e sobre o desempenho de cada monitor, no final do semestre 

letivo. 

 

Art 7º O processo seletivo e as atividades de monitoria deverão, obrigatoriamente, 

obedecer aos seguintes procedimentos: 

 

a)  Publicação do Edital de Seleção de Monitoria; 

b)  Inscrição dos alunos interessados no prazo determinado pela Instituição; 

c)  Entrevista com o professor/orientador, no dia e horário divulgados pela 

coordenação; 

d) Entrega do TERMO DE COMPROMISSO DO MONITOR. (ASSINADOS); 

e) Entrega do TERMO DE COMPROMISSO DO PROFESSOR ORIENTADOR 

(ASSINADOS); 

f) Entrega do PLANO DE TRABALHO DO MONITOR. (ASSINADOS); 

g) Entrega do PROJETO DE MONITORIA. (ASSINADOS); 

 

h) Entrega do RELATÓRIO DE MONITORIA. (ASSINADOS). 
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Art 8º Poderão se candidatar a monitor, os alunos: 

 

 a) Regularmente matriculados no curso, o qual está oferecendo a vaga à 

Monitoria; 

b) Que obtiveram aprovação na disciplina a que se pretende a monitoria ou 

disciplinas afins com nota igual ou superior a 7,0 (sete); 

c) Que não tenham dependência em quaisquer disciplinas; 

d) Que não tenham pendências financeiras ou administrativas com a Instituição. 

 

Art 9º O candidato a monitor deve declarar, no ato da inscrição, que tem 

disponibilidade de 08 (oito) horas semanais para o exercício da monitoria. 

 

Art 10º A seleção será feita levando em conta a média de aprovação na disciplina 

cursada ou nas disciplinas afins e o desempenho do aluno na entrevista. 

 

Parágrafo Único: As etapas da seleção deverão ser pontuadas de 0 (zero) a 10 

(dez) e a nota final será obtida mediante a aplicação da média aritmética. 

 

Art 11º Os alunos aprovados serão classificados na ordem decrescente da média 

final e através deste critério preencherão as vagas existentes. Em caso de empate, 

terá preferência àquele que obtiver maior coeficiente de rendimento. 

 

Art 13º As vagas para as atividades de Monitoria serão definidas e divulgadas 

por Curso, semestralmente. 

 

Art 14º O prazo de validade da seleção será de 1 (um) semestre letivo. 

 

Art 15º O horário das atividades do monitor não poderá, em nenhuma hipótese, 

prejudicar o horário das disciplinas, as quais o aluno se encontra matriculado. 
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Art 16º Os monitores exercerão suas atividades sem qualquer vínculo empregatício, 

em regime efetivo de 8 (oito) horas semanais, por um período letivo constante no 

calendário oficial. 

 

Art 17º Cabe ao Coordenador do Curso, juntamente com o professor orientador, 

avaliar, continuamente, o desempenho do monitor. 

 

§ 1º O monitor que obtiver desempenho insatisfatório poderá ser desligado do 

programa, sendo substituído pelo segundo candidato imediatamente classificado. 
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