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UNIFRAN – Universidade de Franca 

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

EDITAL Nº 2/2015  

 

PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA 

A Pró-Reitora de Graduação, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o 
disposto no Regulamento do Programa de Monitoria da Universidade de Franca (UNIFRAN), 
torna pública a abertura de inscrição visando à seleção de alunos dos cursos de graduação 
para o Programa Institucional de Monitoria, na modalidade Monitoria de Ensino, para o 2º 
Semestre Letivo de 2015.  
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 OBJETIVOS 

O Programa de Monitoria da Universidade de Franca tem como objetivo geral estimular a 
participação de alunos dos cursos de graduação na vida acadêmica com vistas à melhoria da 
qualidade de ensino e ao desenvolvimento das competências relacionadas à formação pessoal 
e profissional do aluno monitor. 

Os objetivos específicos do Programa de Monitoria são: 

a) Auxiliar o docente no desenvolvimento das atividades relacionadas às disciplinas de 
graduação. 

b) Proporcionar aos alunos da graduação a possibilidade de vivenciar, sistematicamente, 
com acompanhamento docente, experiências do processo de ensino e aprendizagem. 

c) Possibilitar aos alunos monitores aprofundamento de conhecimentos prático-teóricos. 
d) Possibilitar aos alunos acompanhamento individual ou em grupos, visando ampliar seu 

aproveitamento global. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA SELEÇÃO 

2.1 Podem participar do processo seletivo os alunos que atenderem aos seguintes requisitos:  

a) Ser aluno da graduação. 

b) Ter cursado e sido aprovado na disciplina objeto da Monitoria ou equivalente. 

c) Não ter sofrido qualquer sanção disciplinar. 
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d) Estar cumprindo regularmente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

3.1 O Aluno interessado em participar do Programa de Monitoria deverá acordar, 
previamente, uma Proposta de Atividade com o Professor da disciplina e preencher a ficha de 
inscrição anexa a este Edital (ANEXO A) que contém:  

a) Identificação do Aluno.  

b) Proposta de Atividade de Monitoria.   

c) Parecer do Professor da Disciplina.  

3.2 O aluno deverá entregar na Coordenação do seu Curso o Anexo A do Edital, em envelope 
contendo nome e matrícula (R.G.M.), devidamente preenchido.  

3.3 Após a inscrição, a Proposta de Atividade de Monitoria apresentada pelo aluno deverá ser 
analisada e aprovada pelo Colegiado Didático do Curso.  

3.4 Após a seleção realizada pelo Colegiado Didático do Curso haverá a validação pela Pró-
Reitoria de Graduação, de acordo com número de vagas.  

 

4. DO CRONOGRAMA  

4.1 O processo de inscrição/seleção do Programa de Monitoria obedecerá ao seguinte 
cronograma:  

Inscrições: De 28 a 31 de agosto de 2015  

Divulgação do resultado: 01 de setembro de 2015  

Início das atividades de Monitoria: 02 de setembro de 2015 

 

5. DO REGIME DAS ATIVIDADES DE MONITORIA  

5.1 O monitor não tem qualquer vínculo empregatício com a Universidade de Franca 
(UNIFRAN) e suas atividades obedecem aos seguintes critérios:  

a) O monitor exerce suas atividades sob orientação do professor responsável pela disciplina. 
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b) O horário das atividades de Monitoria não pode, em hipótese alguma, prejudicar suas 
atividades discentes.  

c) A carga horária semanal de Monitoria não deverá exceder o número de horas-aula da 
disciplina.  

 

6. DA BOLSA DE MONITORIA 

6.1 O Monitor terá direito a uma bolsa auxílio em forma de desconto na mensalidade escolar. 

6.2 O valor da bolsa auxílio será de R$ 11,03 por hora aula. 

6.3 O desconto relativo à Monitoria prestada, em um determinado mês, será realizado no 
boleto da mensalidade do aluno no mês seguinte àquele em que foi realizada a Monitoria, 
comprovada por relatório do professor e/ou registro de frequência. 

6.4 A bolsa de Monitoria tem a duração de um semestre, podendo ser renovada por mais um 
período.  

6.5 A renovação da bolsa de Monitoria dependerá do desempenho do monitor, conforme 
avaliação da Coordenação do Curso.  

6.6 O aluno ou professor que já tenha participado do programa de Monitoria e que não tenha 
cumprido com os termos e obrigações estabelecidos em edital (entrega mensal de frequência e 
entrega final de relatório), só poderá inscrever-se neste novo edital com o cumprimento das 
obrigações pendentes.  

6.7 A bolsa de Monitoria não poderá ser acumulada com outra bolsa de natureza acadêmica. 

6.8 A bolsa de Monitoria poderá ser cancelada a qualquer tempo por:  

a) Desistência do aluno.  

b) Solicitação do professor supervisor, mediante justificativa.  

c) Trancamento de matrícula, abandono ou transferência para outra IES. 

d) Descumprimento do contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

e) Sanção disciplinar. 

f) Não apresentação dos relatórios mensais de frequência. 

g) Desempenho insatisfatório das atribuições previstas no regulamento da Monitoria.  

6.9 O Aluno selecionado deverá assinar Termo de Compromisso, anexo a este edital (ANEXO 
D), para início das atividades de Monitoria. 
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6.10 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.  

6.10.1. O aluno que faz parte dos Programas: FIES ou PROUNI, também poderá se inscrever, 
desde que seja como monitor voluntário. 

6.11 Aos alunos que participarem da Monitoria será concedido Certificado de Monitoria, que 
poderá ser utilizado para cômputo das Atividades Complementares, nos limites das horas 
dispensadas para a atividade, de acordo com o Regulamento das Atividades Complementares.  

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR  

7.1 As atividades do monitor deverão ser exercidas sob orientação de um professor. 

Cabe ao monitor:  

a) Assistir ao docente no atendimento de grupos de estudo.  

b) Prestar atendimento individual a alunos em caso de dúvida (plantão de dúvidas).  

c) Apoiar o docente no trabalho de pesquisa e produção de conhecimento.  

d) Confeccionar o relatório final, discriminando todas as atividades realizadas no período 
como monitor e entregar ao docente supervisor até o dia 18 de junho de 2015.  

 

8. DO COMPROMISSO DO PROFESSOR SUPERVISOR  

8.1 O professor responsável deverá:  

a) Orientar o monitor em todas as atividades desenvolvidas, objetivando estimular o interesse 
pela carreira docente.  

b) Avaliar constante e sistematicamente o trabalho de Monitoria, identificando sua 
contribuição para o desenvolvimento acadêmico do alunado.  

c) Encaminhar à Coordenação do Curso o relatório de frequência mensal do monitor até o 5º 
dia letivo do mês subsequente.  

d) Encaminhar à Coordenação do Curso, o relatório final elaborado pelo aluno acompanhado 
de parecer de avaliação do referido relatório até o dia 26 de junho de 2015. 
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9. DA QUANTIDADE DE VAGAS DE MONITORIA  

9.1 As vagas para a atividade de Monitoria estão divididas pelas disciplinas que integram a 
grade curricular dos cursos, estabelecidas por cada curso e aprovadas pela Pró-Reitoria de 
Graduação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Franca – SP, 28 de agosto de 2015 

Exmo. Prof. Arnaldo Nicolella Filho. 

      Pró-Reitoria de Graduação. 
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Anexo A 

Ficha de Inscrição no Programa de Monitoria 

PROCESSO SELETIVO SEGUNDO EDITAL 01/2015 

 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome do(a) aluno(a):______________________________________________________________  

Matrícula:___________ Curso: ____________________________ Semestre: _____ Turno:______ 

Telefone residencial: (__)__________________ / Telefone celular:(__)_______________________  

E-mail:__________________________________________________________________________  

PROPOSTA DE ATIVIDADE  

1. Disciplina:_____________________________________________________________________  

2. Professor(a) supervisor(a):________________________________________________________  

3. Turmas a serem atendidas:________________________________________________________  

4. Atividades a serem desenvolvidas:__________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

5. Estratégias utilizadas:____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

(  ) Bolsista (  ) Voluntário  

Declaro, sob a forma da Lei, que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras e que 
conheço e estou de acordo com as normas previstas no Edital 01/2015 que regula a seleção de 
candidatos ao Programa Monitoria da Unifran.  

Franca, ____ de _______________ de 2015.  

 

 

______________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a)
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Anexo B 

Registro de Frequência e Orientação de Monitoria 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

 

Aluno(a) Monitor(a): ______________________________________________________________ 

RGM: ______________ 

Professor(a) Supervisor(a): __________________________________________________________ 

Curso / Disciplina: ________________________________________________________________ 

 

Data:___ / ___ / 2015 

 

Atividades:  

 

Assinatura aluno: ________________________  

 

Visto do Supervisor: ______________________  
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Anexo C 

Relatório de Atividades de Monitoria 

 

Nome do aluno:  

RGM:  

Curso:  

Disciplina:  

Carga horária:  

Data:  

Professor supervisor: 

 

Visto  

 

1. Resumo do trabalho:  

 

2. Atividades realizadas:  

 

3. Avaliação da experiência de Monitoria (pelo monitor):  

 

4. Parecer de avaliação do professor supervisor: 

 

 

Franca, ____ de _____________ de 2015.  
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Anexo D 

Termo de Compromisso 

 

 

 

Eu, _________________________________________, aluno regularmente matriculado no ____ 
semestre letivo do Curso de graduação em Engenharia ________________ da Universidade de Franca 
(UNIFRAN), sob matrícula RGM _____________, assumo o compromisso de cumprir de forma 
adequada as atribuições previstas para o monitor no art. 3 do Regulamento do Programa de Monitoria, 
aceitando o desligamento do Programa e consequente suspensão da bolsa auxílio nos casos previstos 
no art. 19 do referido Regulamento. 

Declaro, outrossim, que estou inteiramente ciente das normas que regulamentam o Programa de 
Monitoria da Universidade de Franca. 

 

 

 

 

 

Franca, ____ de _______________ de 2015.  

 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do(a) monitor(a) 


