
 

FACULDADE DE BELÉM 

DIREÇÃO DE ENSINO 

 

EDITAL MONITORIA – 2010.2 

A Direção de Ensino da Faculdade de Belém – FABEL e as 
Coordenações de Curso, no uso de suas atribuições regimentais e 
regulamentares, tornam público, para os acadêmicos interessados, que, no 
período de 10/11/2010 a 26/11/2010, encontram-se abertas as inscrições para 
a seleção dos candidatos ao Programa de Monitoria, para o exercício no 
semestre 2011.1, que se realizará segundo as condições especificadas a 
seguir: 

1. Inscrições: 

1.1 Período: 10/11/2010 a 26/11/2010 
1.2 Locais: Campus I (D. Bosco): Direção de Ensino 
                 Campus II (Santo Antônio): Secretaria Acadêmica 
1.3 Horário: 14 às 21 horas 
 

2. Objetivos da monitoria:  

- propiciar ao acadêmico dos cursos de graduação oportunidades de 
desenvolver suas habilidades para a carreira docente, nas funções de ensino, 
pesquisa e extensão; 
- assegurar cooperação didática ao corpo docente e discente; 
- aprimorar e ampliar conhecimentos dentro da disciplina em que estiver ligado 
o monitor; 
- preparação do futuro docente e pesquisador, a fim de renovar e aperfeiçoar 
continuamente o quadro de professores do ensino superior. 
 

3. Atribuições do monitor: Cabe ao Monitor auxiliar o corpo docente nas 
seguintes atividades: 

 
- conservação dos aparelhos e do material de ensino pertencentes aos 
laboratórios e oficinas vinculadas à sua disciplina; 
- de orientação a grupos de estudo, teóricos e práticos, de acadêmicos 
regulares bem como de acadêmicos em regime de dependência, na disciplina 
em questão; 
- tarefas didático-científicas, inclusive na preparação de aulas, trabalhos 
didáticos e atendimento acadêmico; 
- atividades de pesquisa e extensão; 
- trabalhos práticos e experimentais. 

 
 
 



4 Vedações a monitoria:  Não serão aceitos como monitores: 

 

- acadêmicos em regime de dependência; 
- acadêmicos que não tenham efetivado a inscrição para o concurso no prazo 
estipulado; 
- acadêmicos que já tenham concluído as funções de monitor; 
- acadêmicos que tenham sofrido penalidades disciplinares. 
 

5. Atribuições do professor: O professor da disciplina ofertante deverá 
apresentar um programa de monitoria para apreciação da Diretoria de Ensino, 
Coordenações de Curso e Assessoria Pedagógica, a partir do qual orientará o 
acadêmico.  

6. Vagas: O Programa de Monitoria da Faculdade de Belém oferecerá 4 vagas 
nas seguintes disciplinas:  

Disciplina Campus Vagas 

Introdução ao Estudo do Direito I Campus II 
Santo Antônio 

1 

Direito Administrativo I Campus II 
Santo Antônio 

1 

Processo Penal I Campus I 
Dom Bosco 

1 

Teoria Geral da Administração II Campus I 
Dom Bosco 

1 

 

7. Dos requisitos para inscrição: o candidato à monitoria deverá apresentar 
os seguintes requisitos: 

- Estar regularmente matriculado no semestre 2010.2; 
- Ter cursado a disciplina na qual deseja ser monitor; 
- Ter sido aprovado na disciplina da monitoria com nota igual ou superior a 7 
(sete); 
- Não apresentar reprovação no semestre anterior; 
- Apresentar disponibilidade de horário para dedicar-se a monitoria; 
- Não ter pendências financeiras com a instituição; 
- O aluno só poderá inscrever-se para Monitoria de 01 (uma) disciplina. 
 
O atendimento aos requisitos será examinado pela Coordenação de Curso e 
Assessoria Psicopedagógica, havendo a possibilidade de indeferimento em 
caso de descumprimento dos requisitos acima. 

  Para o ato da inscrição, será necessário o preenchimento de formulário 
disponível nos locais descritos acima. 

8. Da seleção 

8.1- A seleção será dividida em duas fases: avaliação escrita e avaliação 
didática. 



8.2- A 1° Fase consistirá de uma prova escrita, a qual será avaliada com nota 
de 0 (zero) a 10 (dez), sendo classificados para a 2° fase os candidatos 
aprovados com nota superior ou igual a 7 (sete); 

8.3- A prova escrita consistirá em uma dissertação sobre um tema sorteado no 
dia da prova entre as temáticas trabalhadas no plano de curso do professor da 
disciplina alvo da monitoria.  

8.4- A 2° Fase consistirá de avaliação didática - uma aula de 20 minutos - onde 
o candidato deve apresentar um tema sorteado entre as temáticas descritas no 
plano de ensino da disciplina. Este sorteio será realizado no dia da prova 
escrita. A nota da avaliação didática valerá de 0 (zero) a 10 (dez). Serão 
classificados os acadêmicos com nota igual ou superior a 7 (sete);      

8.5- A ausência a alguma das fases avaliativas acarretará na desclassificação 
do candidato do processo seletivo. 

8.6- A classificação final levará em consideração a média das notas das duas 
fases. 

8.7- Em caso de empate entre dois candidatos, os critérios para desempate 
serão: 

- média final obtida pelo candidato quando cursou a respectiva disciplina; 
- candidato que estiver cursando o semestre letivo mais avançado. 
 
8.8- Os candidatos que forem chamados e não puderem assumir 
satisfatoriamente as atividades de Monitoria serão substituídos segundo a 
ordem da listagem oficial. 

8.9- O exercício da monitoria será realizada no primeiro semestre de 2011 
(2010.1). 

8.10- O exercício da monitoria dependerá da efetivação da matrícula no 
semestre 2011.1 e da não existência de pendências financeiras. 

 

9- Calendário de Provas 

9.1- As provas serão realizadas segundo o quadro abaixo: 

Avaliações Data 

Prova escrita 07/12/10  

Prova didática 13 e 14/11/10 
 

9.2- O resultado da prova escrita será divulgado 15/12/2010. 

10- Resultado 

10.1- O resultado final será divulgado nos quadros de aviso (coordenação de 
curso e secretaria acadêmica), coordenações de curso, Direção de ensino e 
site da faculdade. 

 



11- Da duração e regime de trabalho 

11.1- O exercício da atividade de Monitoria tem duração de 6 (seis) meses, 
prorrogável por mais seis meses. 

11.2- O monitor selecionado exercerá suas atividades sem qualquer vínculo 
empregatício, em regime de dedicação de 6 (seis) horas semanais, ficando 
expressamente vedado o acúmulo de mais de uma monitoria.   

12- Da Bolsa 

12.1- A bolsa de monitoria corresponde a 30% de desconto na mensalidade. 

12.4- Para receber o benefício, o monitor deverá ter uma dedicação de 6 horas 
semanais, efetivamente gastas no exercício das funções da monitoria. O 
horário das atividades do Monitor não pode, em hipótese alguma, prejudicar as 
atividades discentes. 

12.3- O desconto ou bolsa terá início em Fevereiro de 2011 e perdurará pelo 
mesmo período do exercício da monitoria, excetuando-se os períodos de férias 
e recessos escolares. 

12.4- A monitoria não constituirá vínculo empregatício do Monitor com a 
entidade Mantenedora uma vez que seu objetivo é o aprimoramento do ensino, 
objetivando uma futura carreira acadêmica.  

13- Disposições gerais 

 12.1- O Programa de Monitoria rege-se pelo Regulamento de Monitoria e pelo 
Regimento Interno da Faculdade de Belém. 

12.2- A carga horária despendida pelo monitor no exercício de suas tarefas 
será computada como horas de atividades complementares de graduação. 

12.3- No ato de admissão, o monitor firmará termo de compromisso satisfatório 
das suas atividades. 

12.4- Aos casos omissos aplicam-se as normas do Regulamento de Monitoria e 
Regimento da Faculdade de Belém 

12.5- Este edital entra em vigor na presente data. 

 

Belém, 10 de Novembro de 2010. 

 

Luna Freitas  

Direção de Ensino 


