
                                       

Edital de convocação aos alunos interessados em participar da Atividade de Monitoria 

Voluntária no 2º semestre de 2016. 

 

A Reitoria do Centro Universitário das Faculdades 

Metropolitanas Unidas e do FIAM-FAAM Centro 

Universitário informa que estão abertas as inscrições 

para monitoria voluntária para o 2º semestre de 

2016. 

 

1. O Programa de Monitoria deverá propiciar condições que favoreçam o desenvolvimento 

acadêmico e pessoal dos alunos dos cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e 

tecnológica) por meio da colaboração nas atividades de ensino, articuladas com as de pesquisa 

e de extensão da(s) disciplina(s) e do(s) projeto(s) que são o objeto da monitoria. 

2. A monitoria cumpre a finalidade de:  

a. Despertar no aluno o interesse pela prática pedagógica e pela atividade docente;  

b. Desenvolver a cooperação entre o corpo discente e docente nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão;  

c. Favorecer o aprendizado dos estudantes envolvidos nas atividades de monitoria;  

d. Contribuir para a qualidade dos cursos de graduação, propiciando o monitoramento 

de grupos de alunos que necessitem de apoio didático;  

e. Propiciar ao estudante o engajamento nas atividades acadêmicas de ensino, 

buscando despertar o seu interesse pela prática pedagógica e pela atividade docente;  

f. Favorecer o aprendizado dos estudantes envolvidos nas atividades de monitoria, por 

meio do estímulo ao pensamento crítico mediante o confronto da prática didática com os 

conhecimentos científicos;  



g. Oferecer suporte ao corpo docente, participando do desenvolvimento de novas 

metodologias de ensino, com a produção de material de apoio que aprimore esse processo, 

quando for o caso. Sempre sob supervisão do professor responsável, além de auxílio em 

atividades diversas que guardem relação direta com a atividade de monitoria.  

3. As inscrições estarão abertas durante o período de 15 a 26 de agosto de 2016. 

 4. A monitoria, no segundo semestre de 2016, iniciar-se-á em 12 de setembro e encerrar-se-á 

em 04 de novembro de 2016.  

5. As vagas estão abertas por disciplina dentre aquelas que compõem o rol dos cursos 

previstos para o segundo semestre de 2016 e também para os projetos vinculados à inclusão 

de alunos com deficiência e dificuldades de aprendizagem e atividades de reforço. 

6. Poderão se candidatar às atividades de monitoria os alunos dos cursos de bacharelado, 

licenciatura e graduação tecnológica que:  

b) Não apresentem dependência em qualquer disciplina e esteja regularmente 

matriculado.  

c) Tenha cursado e sido aprovado com conceito igual ou superior a 7,0 na disciplina 

que realizarão a monitoria; 

7. Para se inscrever o aluno deverá acessar no endereço 

https://www.sympla.com.br/monitoria-20162__78953 e preencher o formulário. Os inscritos 

serão selecionados pelo Comitê de Monitoria. Para a homologação do processo, haverá 

aprovação nominal da Reitoria. 

8. O aluno selecionado e aprovado para monitoria deverá:  

a) Cumprir 6 (seis) horas semanais nas atividades estabelecidas pelo professor 

responsável pela disciplina e acompanhar as atividades da disciplina na qual cumprirá a 

monitoria, inclusive nos dias reservados para a avaliação especial.  

b) Orientar os alunos em relação aos conteúdos, às dúvidas e à aplicação de exercícios 

de fixação, informando o professor sobre os resultados.  

c) Realizar relatório final das atividades realizadas apresentando a lista de presença 

devidamente preenchida e assinada pelo(s) professor(es) que o acompanhou.  

https://www.sympla.com.br/monitoria-20162__78953


a. Se o aluno monitor deixar de cumprir as tarefas que lhe foram 

designadas, demonstrar desídia ou falta de aproveitamento, o professor 

responsável deverá comunicar o fato ao Comitê de Monitoria, requerendo o 

afastamento do aluno das atividades. 

9. Os professores responsáveis pela monitoria deverão:  

a. Determinar e acompanhar o cumprimento das tarefas previstas no plano de atividades para 

monitoria pela qual é responsável;  

b. Apresentar ao Comitê de Monitoria o relatório final sobre as atividades desenvolvidas pelo 

monitor. 

10. Ao final do semestre, após a entrega da documentação o aluno monitor poderá computar 

as atividades de monitoria como horas de atividade complementar. 

   

11. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria e pelo Comitê de Monitoria.  

 

São Paulo, 15 de agosto de 2016.  

 

Profa. Sara Pedrini Martins  

Reitora do Complexo Educacional FMU I FIAM-FAAM 

 

 

 

 

 

 

 


