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Edital 45/2019 

REITORIA 

 

Processo Seletivo para Monitoria de Ensino 

 

A MM. Reitora do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF, no uso das suas atribuições regimentais 

torna público o presente edital que consolida as diretrizes sobre o processo seletivo para Monitoria de Ensino 

no segundo semestre de 2019. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Objetivos 

O Programa de Monitoria tem como objetivos: 

a) Promover e incentivar a expressão do potencial acadêmico dos monitores e constribuir para sua formação 

acadêmica e profissional; 

b) Criar condições de aprofundamento de conteúdos teóricos para o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas à atividade docente, na promoção da tríade: ensino, pesquisa e extensão; 

c) Contribuir para a melhoria do ensino das disciplinas do curso, participando das práticas existentes e da 

implementação de novas práticas e experiências pedagógicas no ensino; 

d) Potencializar aptidões e interesses no exercício da docência e na pesquisa; 

e) Oportunizar ao aluno o exercício da prática de ensino e de pesquisa relacionada aos conhecimentos 

adquiridos. 

 

2. DOS REQUISITOS 

2.1. O aluno deverá: 

2.1.1 Categoria I 

a) Já ter cursado com êxito a disciplina que pretende monitorar, com nota igual ou superior a 8,0 (oito) pontos 

na(s) disciplina(s) para concorrer a monitor bolsista e nota igual ou superior a 7,0 (sete) pontos para concorrer 

a monitor voluntário, devendo assim se candidatar com a apresentação de formulário constante no Anexo I 

deste Edital devidamente preenchido e o Histórico Escolar emitido pela Secretaria Acadêmica ou impresso 

diretamente pela área do aluno. 
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2.1.2 Categoria II 

a) No caso específico da monitoria a ser realizada no CONECTA, o interessado deverá ter cursado com êxito, 

no curso de graduação, pelo menos uma das seguintes disciplinas: Inovação e Empreendedorismo Social, 

Empreendedorismo e Motivação, Inovação e Transformação para o Futuro; Tecnologia e Inovação; 

Empreendedorismo (EAD). 

b) Estar cumprindo regularmente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, conforme item 1 do 

anexo IV; 

c) Ser aprovado no processo de seleção do Programa de Monitoria de Ensino. 

 

3. DOS TIPOS DE MONITORIA 

 

3.1. A monitoria pode ser exercida em 2 (duas) modalidades: 

a) Voluntária: o aluno atua voluntariamente no programa; 

b) Bolsista: o aluno receberá, em forma de desconto na mensalidade, um valor correspondente à carga 

horária desenvolvida no programa. 

IMPORTANTE: A concessão da monitoria não isenta o aluno do pagamento da matrícula. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1. O aluno interessado em participar do Programa de Monitoria poderá se inscrever em até 2 (duas) 

disciplinas por semestre letivo, sendo vedado o exercício cumulativo. 

4.2. O aluno interessado deverá acordar previamente uma proposta de atividade com o professor da 

disciplina e preencher o documento anexo a este Edital, o qual contém: 

a) Identificação do aluno; 

b) Proposta de Atividade de Monitoria; 

c) Parecer do professor da disciplina. 

4.3. O aluno deverá entregar na coordenadoria do seu curso formulário constante no Anexo I deste Edital 

devidamente preenchido e o Histórico Escolar emitido pela Secretaria Acadêmica ou impresso diretamente 

pela área do aluno. 

4.4. Após a inscrição, a proposta de atividade de monitoria apresentada pelo aluno deverá ser analisada e 

aprovada pela coordenadoria do curso, que dará seu parecer sobre os selecionados. 
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4.5. Em caso de haver maior número de candidatos relativamente ao número de bolsas disponíveis, serão 

utilizados os seguintes critérios de desempate: 

a) O aluno com melhor desempenho na disciplina; 

b) O aluno com maior número de créditos cursados. 

 

4.6. Após a seleção realizada pela coordenadoria do curso, haverá a validação pela Reitoria, de acordo com 

número de vagas e a divulgação do resultado. 

 

5. DO CRONOGRAMA 

 

 

6. DO REGIME DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

 

6.1. O monitor não tem qualquer vínculo empregatício com o UDF Centro Universitário e suas atividades 

obedecem aos seguintes critérios: 

a) O monitor exerce suas atividades sob orientação do professor responsável pela disciplina; 

b) O horário das atividades de monitoria não pode, em hipótese alguma, prejudicar suas atividades discentes; 

c) As atividades do monitor obedecem, em cada período, ao plano estabelecido pelo professor, aprovado 

pela coordenadoria do curso. 

 

 

 

 

 

ETAPA DATA 

Divulgação do Edital 28/06/2019 

Inscrições (Alunos e Professores) 29/06 a 14/08/2019 

Análise das Coordenações até 21/08/2019 

Divulgação do Resultado 23/08/2019 

Reunião dos Monitores com a Assessoria Pedagógica  26 a 29/08/2019 

Reunião dos Monitores com os Professores Orientadores 29 e 30/08/2019 

Início das Atividades de Monitoria 02/09/2019 

Entrega do relatório final (Monitor/Professor) até o dia 10/12/2019 

Entrega do relatório final (Professor/Coordenação) até o dia 12/12/2019 

Entrega dos relatórios (Coordenação/Assessoria Pedagógica) até o dia 16/12/2019 

Lançamento do Edital 2020.1 (previsão) 17/12/2019 
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7. DA BOLSA DE MONITORIA E HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

7.1. O monitor terá direito a uma bolsa no valor R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), em forma de redução 

(desconto) no valor da mensalidade a ser paga de setembro a dezembro de 2019. 

7.2. A bolsa de monitoria tem a duração de um período letivo, podendo ser renovada por mais um período. 

7.3. A bolsa de monitoria não poderá ser cumulada com outra bolsa de natureza acadêmica e não haverá 

devolução de valores ou repasse de valores em espécie. 

7.4. A bolsa de monitoria poderá ser cancelada a qualquer tempo: 

a) Caso o aluno e o professor não entreguem, mensalmente, a lista de frequência das atividades de monitoria 

à coordenadoria do curso; 

b) Por desistência do aluno (que deverá ser imediatamente comunicada à coordenadoria do curso); 

c) A pedido do professor supervisor (que deverá ser imediatamente comunicada à coordenadoria do curso); 

d) Por trancamento de matrícula; 

e) Por sanção disiciplinar; 

f) Por desempenho insatisfatório. 

7.5. O aluno selecionado deverá assinar Termo de Compromisso para início das atividades de Monitoria. 

7.6. No caso de não haver mais vagas no Programa de Monitoria com bolsa, o aluno poderá se inscrever 

como monitor voluntário, respeitando todas as determinações deste Edital. Para tanto, deverá assinalar em 

sua ficha de inscrição a sua opção como voluntário. 

7.7. O aluno que faz parte dos Programas FIES e PROUNI também poderá se inscrever, observando o disposto 

no item 7.1. 

7.8. Aos alunos que participarem da Monitoria será concedido certificado de participação, que poderá ser 

utilizado para cômputo das Atividades Complementares (AC), nos limites das horas dispensadas para a 

atividade, de acordo com o Regulamento das Atividades Complementares. 

 

8. DOS COMPROMISSOS DA COORDENAÇÃO 

 

8.1. Compete às coordenações dos cursos: 

a) Divulgar aos alunos as vagas disponíveis para a monitoria no curso; 

b) Realizar a inscrição dos alunos interessados em participar do Programa de Monitoria; 

c) Realizar o processo seletivo dos candidatos; 

d) Encaminhar à Reitoria os formulários específicos de cadastro de monitores; 

e) Incentivar, pedagógica e academicamente, a execução da atividade de monitoria e o cumprimento de 

prazos por parte dos professores; 
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f) Encaminhar à Reitoria a avaliação de desempenho do(a) monitor(a), somada ao relatório do professor, até 

o dia 16 de dezembro de 2019, para providências de certificação. 

 

9. DOS COMPROMISSOS DO MONITOR 

9.1. Atividades básicas: 

a) Auxiliar o professor em tarefas didático-científicas, inclusive preparação de atividades e trabalhos 

didáticos, atendimento e orientação de alunos; 

b) Auxiliar os alunos em trabalhos práticos e experimentais; 

c) Quando designado, auxiliar/orientar os alunos, sob a supervisão do professor, em trabalhos de laboratório, 

biblioteca e outros compatíveis com o seu grau de conhecimento e experiência; 

d) Participar da reunião antes do início das atividades com a coordenação de monitoria; 

e) Confeccionar o relatório final, discriminando todas as atividades realizadas no período com monitor e 

entregar ao professor supervisor até o dia 12 de dezembro de 2019. 

9.2. É vedado ao monitor ministrar aulas sem a presença do professor, aplicar e corrigir trabalhos avaliativos, 

aplicar e corrigir provas e lançar notas ou faltas no sistema. 

 

10. DO COMPROMISSO DO PROFESSOR SUPERVISOR 

10.1. O professor responsável deverá: 

a) Orientar o aluno objetivando estimular o interesse pela carreira docente; 

b) Assegurar pedagogicamente a plena execução das atividades de monitoria; 

c) Encaminhar à Coordenadoria do Curso o registro de frequência mensal do monitor até o 5º dia letivo do 

mês subsequente; 

d) Encaminhar à coordenadoria do curso, o relatório final elaborado pelo aluno, acompanhado de parecer 

de avaliação do referido relatório até o dia 10 de dezembro de 2019; 

e) Participar da reunião com a coordenação de monitoria. 

 

11. DA QUANTIDADE DE VAGAS DE MONITORIA 

11.1 As vagas para a atividade de monitoria com bolsa estão divididas pelas cursos existentes no UDF, 

conforme segue: 

 

CURSOS VAGAS 

Administração 1 

ADS e Sistemas de Informação 1 
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11.1. Não há limite de vagas para monitores voluntários. 

11.2. No caso de não preenchimento das vagas disponibilizadas por curso, ou do atraso no cumprimento dos 

prazos estabelecidos, haverá a redistribuição do número de vagas remanescentes prioritariamente para os 

cursos que apresentaram a maior quantidade de monitores voluntários e cumpriram as demais exigências 

deste Edital. 

 

 

Arquitetura e Urbanismo 1 

Biomedicina 1 

Ciências Biológicas 1 

Ciências Contabéis 1 

Ciência Política e Relações Internacionais 1 

Design Gráfico 1 

Design de Interiores 1 

Direito 5 

Educação Física (Bacharelado) 1 

Educação Física (Licenciatura) 1 

Enfermagem 5 

Engenharia Civil 2 

Engenharia Mecânica 1 

Farmácia 2 

Gestão Pública 1 

Gestão de Recursos Humanos 1 

Nutrição 1 

Odontologia 2 

Pedagogia 2 

Psicologia 3 

Publicidade e Propaganda 1 

Radiologia 1 

Conecta 1 

TOTAL 39 
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. O não cumprimento de regras e prazos por professores, alunos ou coordenadorias, impossibilitará, 

automaticamente, a participação no Edital subsequente (2020.1); 

12.2. Cabe à Reitoria homologar e divulgar o resultado final do processo de seleção; 

12.3. Todas as comunicações e divulgações relacionadas a este Edital serão realizadas por meio do website 

do UDF (www.udf.edu.br), pela área do aluno e pela área do professor; 

12.4. Informações adicionais poderão ser obtidas na Secretaria de Eventos e Atividades Acadêmicas; 

12.5. Os casos omissos serão revolvidos pela Reitoria. 

 

 

Brasília, 28 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 
Profa. Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff 

Reitora 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.udf.edu.br/
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Edital 45/2019 

 

Anexo I 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO 

 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 
 

 
Declaro, sob as formas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras e ainda, 
conhecer e estar de acordo com as normas previstas no Edital 45/2019, que regula a seleção de candidatos 
ao Programa de Monitoria do UDF Centro Universitário. 

 
 

Brasília, _______________ de _______________ de 2019. 
 

 
 
 

____________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 

Nome do(a) aluno(a): __________________________________________________________________ 

Matrícula: ________________ Curso: _______________ Semestre: ________ Turno: _______________ 

Telefone residencial: (      ) _______________ /Telefone celular: (      ) ____________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 

 

1. Disciplina: _________________________________________________________________________ 

2. Professor(a) Supervisor(a): ___________________________________________________________ 

3. Turmas a serem atendidas: ___________________________________________________________ 

4. Justificativa: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Atividades a serem desenvolvidas: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Estratégias utilizadas: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(      ) Bolsista                  (      ) Voluntário 
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PARECER DO PROFESSOR 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

Parecer: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Brasília,             de                      de 2019. 

 

________________________ 
Professor(a) 

 

PARECER DA COORDENADORIA DO CURSO 
 

 

Parecer: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Brasília,             de                      de 2019. 

 

 

_________________________ 
Coordenador (a) 

 



  

 
SGAS 903 Bloco D Lote 79 

70390 030 Brasília DF  
T 55 61 3704 8884 

 

 

www.udf.edu.br 
 

SEP SUL EQ 704/904 Conj. A 
70390 045 Brasília DF  

T 55 61 3704 8803 

 

 

 

 

Recredenciado pela Portaria Ministerial nº 125, de 2 de fevereiro de 2017. 

 
Anexo II 

 
REGISTRO DE FREQUÊNCIA E ORIENTAÇÃO DE MONITORIA 

 

 

Aluno(a) Monitor(a): RGM: 

Professor(a) Supervisor(a): 

Curso/Disciplina: 

Data Atividade 
Assinatura 

aluno 
Visto do 

Supervisor 
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Anexo III 

 
Relatório de Atividades de Monitoria 

 
 

 
 

1. Resumo do trabalho: 
 
 
2. Atividades realizadas: 
 
 
3. Análise e discussão: 
 
 
4. Avaliação da experiência de monitoria (pelo monitor): 
 
 

 
Brasília,            de               de  2019. 

 
 

_________________________ 
                                                                                                                                           Monitor 

 
 
 
 

5. Parecer da avaliação do professor supervisor 
 
 
 
 

Brasília,            de               de  2019. 
 
 
 

_________________________ 
                                                                                                                                                                     Professor 

 
 

Nome do aluno: RGM:  Curso: 

Disciplina: Carga horária: Data: 

Professor Supervisor: Visto: 
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Anexo IV 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA 

 

 

 

1. ESPECIFICAÇÕES REFERENTES À BOLSA 

 

O recebimento da Bolsa de Monitoria está condicionado à pontualidade de pagamento das mensalidades, 

sendo que, para os títulos vencidos, o aluno perderá o direito ao benefício. 

A Bolsa de Monitoria tem duração de um semestre, podendo ser renovada por mais um semestre, desde 

que concorra novamente e seja aprovado. 

 

2. TERMO DE COMPROMISSO 

 

Declaro estar ciente e de acordo com as normas que regem a consessão de bolsas pelo Programa 

Institucional de Monitoria de Ensino do UDF, contidas neste documento, no respectivo Edital de Seleção 

para Bolsas de Monitoria e, especificamente: 

- Aceito, sem restrições, o auxílio mencionado neste instrumento, tal como concedido, e me responsabilizo 

pelo fiel cumprimento do presente Termo de Compromisso, em todos os seus itens, cláusulas e condições 

e concordo com qualquer fiscalização que o UDF julgar conveniente proceder. 

- Estou ciente que o UDF não se responsabilizará por qualquer tipo de custo com material e/ou 

equipamentos, gerado com o desenvolvimento do projeto. 

I. IDENTIFICAÇÃO: 

Orientador(a): 

E-mail: 

Fone: (      ) 

Discente/Bolsista: 

Curso:                                             RGM:                                             Semestre: 

E-mail:                                                                               Fone: (      ) 

 

II. VIGÊNCIA DA BOLSA/DESCONTO: 
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- Estou ciente que a violação de qualquer das cláusulas do presente Termo de Compromisso e/ou Termos 

do Edital, implicará em suspensão ou perda do auxílio concedido. 

-  Estou ciente que a violação de qualquer das cláusulas do presente Termo de Compromisso e/ou do Edital, 

implicará em suspensão ou perda do direito de desenvolver o projeto, não recebendo Certificação 

referente ao mesmo. 

- Estou ciente que as controvérsias deste Termo serão resolvidas com a Assessoria Pedagógica.   

- Estou ciente que devo manter a pontualidade no pagamento da mensalidade. 

 

 

 

Brasília, ____/___________/______. 

 

 

 

_____________________________________________ 

ORIENTADOR(A) 

 

 

_____________________________________________ 

BOLSISTA 

 


