
  

ASSOCIAÇÃO VITORIENSE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E CULTURA 
FACULDADE ESCRITOR OSMAN DA COSTA LINS 

CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA 
 
 

SELEÇÃO DE MONITORES 

 
E D I T A L 2017 

 
 

O DIRETOR DA FACULDADE ESCRITOR OSMAN DA COSTA LINS, 
considerando o que estabelecem as normas previstas na Regulamentação do 
Programa de Monitoria, editadas de acordo com a Lei nº 9.394/96 (LDB), faz saber: 

 
a) Estão abertas as inscrições da Seleção Interna para o Programa 
de Monitoria dos cursos de graduação da FACOL, com exercício até 31 
de Dezembro de 2017, nas modalidades de monitores bolsistas e 
monitores voluntários; 
 
b) O CALENDÁRIO oficial de todos os eventos relacionados ao 
Programa de Monitoria observará as seguintes datas: 

 
 
 

DATA PROCEDIMENTO 

20/02/2017 Apresentação dos projetos de monitoria pelos professores e 
entrega na Secretaria do respectivo curso de graduação (cf: 
ANEXO I). 

06/03/2017 Divulgação das disciplinas contempladas e quadro de vagas, 
mediante estudo fundamentado da Coordenação Geral. e 
divulgação dos assuntos a serem abordados na aula/entrevista 
para primeira fase. 

13 a 17/03/2017 Inscrições de candidatos a monitores (cf: ANEXO II). 

22/03/2017 Processo Seletivo – Primeira Fase – das 14:30 as 16:30 horas 

27/03/2017 Divulgação dos Resultados da Primeira Fase.  

28 a 30/03/2017 Processo Seletivo – Segunda Fase (para os aprovados na 
primeira) 

03/04/2017 Resultados finais. Publicação da nomeação. 

04/04/2017 Início das atividades. 

31/12/2017 Término das atividades. 

 
 
 
1. DO CONCURSO 
 
1.1 A realização da Seleção de Monitores está a cargo da Coordenação Geral 
Acadêmica, que poderá selecionar professores para conjuntamente funcionarem no 
planejamento e execução dos trabalhos atinentes à Seleção dos Monitores. 
 



  

1.2 São requisitos para que o(a) aluno(a) da FACOL possa candidatar-se à 
monitoria: 
 
a) Estar regularmente matriculado(a) e sem pendências na tesouraria; 
b) Não apresentar reprovação na disciplina objeto da seleção, tendo sido a média final 
igual ou superior a 7,0 (sete); 
c) Estar cumprindo regularmente o contrato de prestação de serviços educacionais; 
d) Ter cursado o primeiro semestres do curso; 
e) Não ser aluno concluinte. 
 
1.3 Os resultados deste concurso serão válidos apenas para o preenchimento das 

vagas oferecidas para o 1º e 2º semestres letivos de 2017. 
 

 
 
 
2. DA MONITORIA 
 
2.1 São atribuições do Monitor:  
 
I- Auxiliar o docente em atividades relacionadas com a disciplina, no atendimento 

de grupos de estudo ou em atividades laboratoriais, quando houver; 
II- Prestar atendimento individual a alunos em caso de dúvidas (plantão de 

dúvidas) ou orientações acerca de pesquisa bibliográfica, trabalhos de campo 
ou outros compatíveis com seu nível de conhecimento e experiência nas 
disciplinas; 

III- Realizar leituras suplementares para o auxílio às atividades desenvolvidas; 
IV- Colaborar para o melhor entrosamento entre professor e alunos, visando ao 

aprimoramento das atividades pedagógicas; 
V- Elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas (cf. ANEXO III); 
 
2.2 É vedado ao Monitor: 
 
I- Substituir o professor na regência de aulas; 
II- Executar funções administrativas; 
III- Elaborar ou corrigir provas e exames; 
IV- Acumular monitorias e bolsas; 
V- Atribuir notas e frequência. 
 
2.3 Da carga horária: 

 
A carga horária para monitoria é de 4 (quatro) horas/aula semanais, estabelecidas 
para plantão de dúvidas aos alunos, assistência aos professores ou atividades 
complementares conforme orientação e supervisão do professor da disciplina. 
 
2.4 Da remuneração: 

 
Serão disponibilizadas 5 bolsas de 20% para cada curso em relação ao valor pago, 
conforme calendário estabelecido pela Tesouraria, não se aplicando à matrícula e 
taxas de outras naturezas (segunda chamada, biblioteca, congresso e eventos, etc.), 



  

que deve ser paga integralmente.  Para os demais monitores as atividades de 
monitoria serão exercidas em regime de voluntariado, sem gratificação financeira. 
Cada disciplina só poderá dispor de um monitor bolsista, sendo os demais voluntários. 
 

2.4.1 VAGAS 
 

Para cada curso da IES, serão disponibilizadas 10 vagas de monitoria sendo 5 
bolsistas e 5 voluntários.  
 
 
3. INSCRIÇÃO 
 
3.1 A inscrição dos candidatos à Monitoria será realizada junto às Secretarias dos 

respectivos cursos, em formulário próprio (ANEXO II), a partir da publicação das 
Disciplinas Oferecidas por Departamento. 

 
3.2 A inscrição não poderá ser efetuada por terceiros.  
 
3.3 Os alunos que se inscreverem sem atender aos pré-requisitos citados neste edital 

e tiverem seu requerimento indeferido. 
 
3.4 O acadêmico poderá se inscrever em uma ou amis disciplinas, mas só poderá ser 

monitor em uma, portanto se for aprovado em mais de uma terá que optar por uma. 
 
 
 
 
4. SELEÇÃO E APROVEITAMENTO 
 
4.1 O processo de seleção será constituído de duas etapas:  
 
 

4.1.1 PRIMEIRA FASE – 22/03/2017, das 14:30h às 16:30h: 
 
a)  Caráter eliminatório: os candidatos enfrentarão duas a dez questões 
discursivas com duas horas de duração, sendo vedado qualquer tipo de consulta, 
mesmo a leis, Constituição ou Códigos. 
 
b) Será classificado quem obtiver nota superior a sete. 
 
c) A decisão da banca é irrevogável, não se admitindo recursos ou interpelações. 
 
 

4.1.2 SEGUNDA FASE- 28 a 30/03/2017 
 

Divulgado o resultado dos exames, em lista contendo nome dos candidatos aprovados 
na primeira fase, será publicado o cronograma para aula/entrevista do candidato, bem 
como o assunto que será tratado. 
 



  

§1.º  O tempo limite da aula/entrevista será de 10 (dez) a 30 (trinta) minutos, sendo 
facultados questionamentos da banca aos candidatos, os quais terão assegurados o 
direito de defesa em tempo igual ao do argüidor. 
 
§2.º O resultado da segunda fase é eliminatório e classificatório. Serão excluídos do 
certame aqueles candidatos com nota inferior a 7,0 (sete). 
  
§3.º A nota da banca nessa segunda fase é a média aritmética das notas lançadas 
pelos membros. 
  
4.2 Não haverá, em nenhuma hipótese, 2ª chamada das provas realizadas; 
 
4.3 A pontuação geral dos candidatos (primeira fase + segunda fase) será divulgada 

para efeitos de classificação, observado o quadro de vagas para cada disciplina. 
 
4.4 O critério de desempate será a média curricular obtida pelo aluno na disciplina. 

Persistindo o empate, será classificado o candidato que apresentar melhor 
coeficiente de rendimento escolar, calculado pela Secretaria do Curso; 

 
 
 
5. MONITORIA E ATIVIDADES COMPLEMENTARES. 
  

5.1 Todas as atividades do Monitor devem ser acostadas e comprovadas mediante 
visto do Professor na pasta individual, que não poderá deixar o campus. 

5.2 A organização da pasta individual é dever do Professor.  

5.3 Ao final da monitoria, o Professor avaliará o aluno e encaminhará os Relatórios de 
Avaliação da Monitoria, ao Coordenador do Curso. 

5.4 Ao final da monitoria, tendo cumprido a freqüência mínima e as demais obrigações, 
o monitor receberá certificado referente a 160 (cento e sessenta) horas aulas, se 
assim deferir o Coordenador, as quais serão aproveitadas como atividades 
complementares, respeitadas as normas definidas no Projeto Pedagógico do 
Curso.   

5.5 As faltas dos alunos monitores são controladas pela Secretaria do Curso, 
ocorrendo a reprovação se o número de ausências for superior a 25% das horas 
aulas apontadas no item anterior. 

5.6 Deverá ser entregue todo final de mês na coordenação do curso o relatório mensal 
de atividades de monitoria (ANEXO IV). 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1 Será eliminado da seleção o candidato que, durante as provas, comunicar-se com 

outros candidatos, efetuar empréstimo de material, usar de meios ilícitos para a 
realização do concurso ou desrespeitar qualquer norma deste Edital; 

 
6.2 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; 



  

 
6.3 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; 

 
6.4 A desvinculação do monitor ocorrerá por desempenho insatisfatório, freqüência 

inferior a 75%, não execução eficiente das atribuições do monitor ou por conclusão 
de curso; 

 
6.5 A direção acadêmica divulgará, sempre que necessário, editais, normas 

complementares e avisos oficiais sobre as atividades de monitoria; 
 
6.6 Do resultado deste concurso, devido às suas características, não caberá recurso 

de qualquer natureza; 
 
6.7 Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão avaliados pela 

Direção da FACOL, respeitado o Regimento Interno da FACOL e demais normas 
atinentes. 

 
 

Publique-se. 
 
Vitória de Santo Antão – PE,  
 

 
 

 
 

____________________________________________ 
COORDENAÇÃO  

 
P.S.: Qualquer dúvida entra em contato: Luanna Ribeiro  
Email: luannaribeiro_lua@hotmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FACOL – Faculdade Escritor Osman da Costa Lins 
Coordenação de Monitoria 

 
 

ANEXO I:      REQUERIMENTO DA ABERTURA DA MONITORIA 
 

 
 
Pelo presente requerimento de Abertura de Monitoria, o (a) professor (a) 

___________________________________________________________________

________ vinculado ao curso ________________________da FACOL – Faculdade 

Escritor Osman da Costa Lins, solicita a abertura de Monitoria no período  

_________________________ para a disciplina de 

___________________________________________________________,  

requerendo _____vagas. O (a) professor (a) declara, para os fins que se fizerem 

necessário, a abertura de monitoria segundo a justificativa que segue abaixo: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________ 
 
a)Questões (1 Fase) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
b) Assunto para segunda fase: __________________________________________ 

 
Nestes termos, o (a) professor (a) afirma estar ciente dos Regulamentos da Instituição 
que regem os procedimentos a serem seguidos para a criação de Monitoria na referida 
disciplina. 
Vitória de Santo Antão, _____________ de _______________ de ______________. 

 
 

_____________________________________________________ 
Professor  

 
 
 

 
Endereço: Rua do Estudante, nº 85 – Bairro Universitário. 

CEP: 55612-650 - Vitória de Santo Antão – PE 

Telefone: (81) 3114-1200 
 



  

 
 
 
 

FACOL – Faculdade Escritor Osman da Costa Lins 
Coordenação de Monitoria 

 
 

ANEXO II: REQUERIMENTO DA INSCRIÇÃO DA MONITORIA 
 

 
 
Pelo presente requerimento de Inscrição na Monitoria Científica, o (a) aluno (a) 

___________________________________________________________________ 

telefone:_______________email(s):______________________________________  

cursando o ______ período do ________________________ da FACOL – Faculdade 

Escritor Osman da Costa Lins, solicita participar do processo de seleção para a 

disciplina de 

___________________________________________________________. Nestes 

termos, o (a) aluno (a) afirma estar ciente dos Regulamentos da Instituição que regem 

os procedimentos a serem seguidos para a participar do processo de Monitoria na 

referida disciplina. 

 

 
Vitória de Santo Antão, ____ de _______________ de _________. 
 
 

 
_____________________________________________________ 

                               Aluno (a): 
                               Matrícula: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Endereço: Rua do Estudante, nº 85 – Bairro Universitário. 

CEP: 55612-650 - Vitória de Santo Antão – PE 



  

Telefone: (81) 3114-1200 
 
 
 
 

 
FACOL – Faculdade Escritor Osman da Costa Lins 

Coordenação de Monitoria 
 
 

ANEXO III:         RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO DA MONITORIA 
 
 

1- DADOS DO MONITOR:  
 
Nome: ________________________________________________________ 

Matrícula: ______________________ Curso: __________________________ 

Disciplina: ______________________________________________________ 

Local/Hora de Atendimento: _______________________________________ 

Professor Orientador: _____________________________________________  

 
 
2- Avaliação de desempenho do Monitor: (Neste item, o professor da disciplina 

deve indicar, sucintamente, o desempenho e aprendizado do monitor.) 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 
3- NÚMERO APROXIMADO DE ALUNOS ATENDIDOS: 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



  

4- AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DE MONITORIA  
 
UTILIZE ESTA ESCALA PARA OS ITENS QUE SE SEGUIRÃO: 
1- MUITO BOM           2- BOM            3 – MÉDIO            4- RUIM            5 – MUITO RUIM 
 

Questões 1 2 3 4 5 

a) O tempo dedicado à monitoria      

b) O espaço físico para a execução da monitoria      

c) O aproveitamento por parte dos alunos      

d) A sua capacitação para assumir as atribuições      

e) A sua assiduidade como monitor      

f) A realização das atividades previstas no plano      

g) A sua integração com os alunos      

h) A sua estratégia de atendimento aos alunos      

i) A sua estratégia para os conhecimentos atualizados      

j) A atividade de orientação      

k) O tempo dedicado à orientação      

l) O espaço físico para a execução da orientação      

m) O plano de atividades definido pelo orientador      

n) A aplicabilidade da orientação na sua atividade de 
monitor 

     

 
 
5- SUGESTÕES PARA A MELHORIA DAS ATIVIDADES DE MONITORIA: 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, _____ DE ______________ DE 20__. 

 
 
 
MONITOR: ______________________________________________________ 

 
PROFESSOR DA DISCIPLINA: _________________________________________ 
 

Endereço: Rua do Estudante, nº 85 – Bairro Universitário. 

CEP: 55612-650 - Vitória de Santo Antão – PE 

Telefone: (81) 3114-1200 



  

 
 

FACOL – Faculdade Escritor Osman da Costa Lins 
Coordenação de Monitoria 

 
 

ANEXO IV: FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE MONITORIA   
 
 
Nome: 
Matricula: 
Curso: 
Prof.º(a) Responsável: 
Mês referência: 

Data Turno Atividade Desenvolvida Assinatura do 
Responsável 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Vitória de Santo Antão, ____ de _______________ de _________. 
 
 

 
_____________________________________________________ 

                               Aluno (a): 
                               Matrícula: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Endereço: Rua do Estudante, nº 85 – Bairro Universitário. 

CEP: 55612-650 - Vitória de Santo Antão – PE 

Telefone: (81) 3114-1200 


