
REGULAMENTO DE MONITORIA 

 

 

 

Dispõe sobre a regulamentação da Monitoria 

 

Capítulo I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 1° O presente regulamento estabelece normas para o processo seletivo de monitoria da 

Faculdade de Belém FABEL. 

 

Art. 2° São objetivos da Monitoria: 

 

I-   Propiciar ao acadêmico dos cursos de graduação oportunidades de desenvolver suas 

habilidades para a carreira docente, nas funções de ensino, pesquisa e extensão; 

II-   Assegurar cooperação didática ao corpo docente e discente nas funções da faculdade; 

III- Aprimorar e ampliar conhecimentos dentro da disciplina a que estiver ligado o 

monitor; 

 

Art. 3° A monitoria é um estágio individual, semestral, não restrito ao horário específico da 

disciplina monitorada, não podendo ser cumpridas monitorias em 2 (duas) ou mais 

disciplinas simultaneamente, mesmo não havendo superposição de horário. 

 

Capítulo II 

Do Acadêmico Monitor 

 

Art. 4° A monitoria está aberta a todos os acadêmicos regularmente matriculados na 

Faculdade de Belém. 

 

 

 

 



Art. 5° Cabe ao Monitor auxiliar o corpo docente nas seguintes atividades: 

 

I- Tarefas didático-científicas, inclusive na preparação de aulas, trabalhos didáticos e 

atendimento acadêmico; 

II-  Atividades de pesquisa e extensão; 

III- Trabalhos práticos e experimentais; 

IV- Conservação dos aparelhos e do material de ensino pertencentes aos laboratórios e 

oficinas vinculadas à sua disciplina; 

V- Orientação aos grupos de estudo, teóricos e práticos, de acadêmicos regulares bem como 

de acadêmicos em regime de dependência, na disciplina em questão.  

 

Art. 6° O Monitor não poderá ministrar aulas sem acompanhamento do professor da 

disciplina. 

 

Art. 7° No decorrer do período, os monitores deverão assinar ficha de presença referente às 

12 horas obrigatórias de monitoria, a qual ficará sobre responsabilidade do professor da 

disciplina. 

 

Art 8° Semestralmente, os monitores deverão entregar relatório das atividades 

desenvolvidas durante a monitoria à Assessoria Psicopedagógica, juntamente com a ficha 

de presença preenchida, esta deve ser entregue mensalmente. 

 

Art. 9° Após a entrega de todos os documentos descritos acima, o Núcleo de Estágios e 

Atividades Complementares emitirá certificado de monitoria aos acadêmicos. 

 

Art. 10° O monitor poderá ser dispensado a qualquer momento, desde que não apresente 

desempenho de ordem funcional, sendo substituído pelo candidato subseqüente na 

classificação do concurso em regra. 

 

 

 



Art. 11° O cancelamento da monitoria poderá ocorrer se: 

I- O monitor deixar de cumprir o programa proposto ou dele se afastar; 

II- O monitor infringir preceitos éticos ou regimentais da instituição. 

 

Art. 12° Caberá ao coordenador do Curso, juntamente com a Assessoria Psicopedagógica e 

Pedagógica, ouvir o Professor responsável e assegurando ao Monitor o recurso da defesa, 

julgar o pedido de cancelamento da monitoria. 

 

Parágrafo Único. O cancelamento da monitoria impedirá inscrição futura para nova 

habilitação em qualquer disciplina. 

 

Art. 13° O acadêmico monitor poderá requerer seu desligamento da monitoria. 

 

Capítulo III 

Do Processo Seletivo 

 

Art. 14° A seleção dos candidatos às vagas de Monitoria, obedece aos seguintes critérios: 

I-Somente pode inscrever-se, no exame de seleção, o acadêmico que comprove aprovação, 

na disciplina ou atividade em que pretenda atuar, com nota igual ou superior a oito;  

II- a inscrição será realizada segundo edital, conforme número de vagas fixado pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPEX; 

III- o processo de seleção será organizado e aplicado por uma comissão composta do 

professor da disciplina com vaga disponível para monitoria, pelo coordenador de curso e 

pelas Assessorias Psicopedagógica e Pedagógica. 

 

Parágrafo único. Cabe a Direção Geral homologar a classificação indicada pela comissão. 

 

Art. 15° As inscrições deverão ser efetivadas na secretária das coordenações, mediante 

preenchimento de requerimento próprio. 

 



Art. 16° As inscrições para a prova de seleção de acadêmicos para a monitoria são 

obrigatórias e devem atender os requisitos estabelecidos pela disciplina ofertante e os 

constantes do Edital. 

Art. 17° É vedado ao candidato inscrever-se à monitoria de 2 (duas) ou mais disciplinas 

simultaneamente. 

 

Art. 18° Não serão aceitos como monitores: 

 

I- Acadêmicos em regime de dependência; 

II- Acadêmicos que não tenham efetivado a inscrição para o concurso no prazo estipulado; 

III- Acadêmicos que tenham sofrido penalidades disciplinares. 

 

Art. 19° A seleção dos monitores se fará por avaliação escrita e didática classificatória, em 

data e horário divulgados em Edital.                                                                                                                                                                                                                                      

 

Art. 20° Para a inscrição, o Monitor tem que comprovar sua matrícula no semestre, bem 

como a aprovação na disciplina (histórico escolar) em que desempenhará as funções de 

monitoria. 

 

Art. 21° Os candidatos serão avaliados da seguinte forma: 

 

I-  avaliação escrita; 

II- avaliação didática  

III- entrevista; 

IV- disponibilidade de horário. 

 

Art. 22° A prova escrita consiste de uma dissertação sobre um tema sorteado no dia da 

prova entre as temáticas trabalhadas no plano de ensino do professor da disciplina alvo da 

monitoria.  

 



Art.23° A avaliação didática consiste de uma aula de 15 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.  

 

Art. 24° Os candidatos terão conhecimento dos resultados da seleção por meio de avisos de 

convocação anexados nos quadros e no site da faculdade. 

 

Capítulo IV 

Da Programação da Monitoria 

 

Art. 25° O professor da disciplina ofertante deverá apresentar um programa de monitoria 

para apreciação da Diretoria de Ensino, Coordenações de Curso e Assessoria 

Psicopedagógica. 

 

Art. 26° No programa deverão constar as atividades dos acadêmicos de acordo com os 

objetivos e funções pertinentes à monitoria.  

 

Art. 27° Os acadêmicos monitores serão orientados pelo professor responsável pela 

disciplina. 

Capítulo V 

Da Verificação de Conhecimento 

 

Art. 28° Terminado o período de monitoria, desde que cumprido integralmente o programa 

e lista de competências, o professor responsável pela disciplina deverá enviar um relatório 

em duas vias e o parecer final individual de cada acadêmico monitor a Coordenação de 

curso e Assessoria Picopedagógica  

 

Parágrafo Único. O julgamento do desempenho do acadêmico deverá considerar a 

assiduidade, o interesse, a pontualidade, a responsabilidade, a capacidade de estudo, a 

organização, o empenho, a dedicação e aprendizagem adquirida e/ou demonstrada no 

transcorrer da monitoria. 



.     Capítulo VI 

Incentivo Estudantil 

 

Art 29° A bolsa de monitoria corresponde a 40% de desconto na mensalidade. 

 

§ 1° A renovação do Incentivo Estudantil depende do desempenho do Monitor, 

conforme avaliação do Professor da disciplina , Coordenação do Curso e Assessoria 

Psicopedagogica. 

§ 2° Para receber o benefício, constante do caput deste artigo, o monitor deverá ter 

uma dedicação de 12 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. 

§ 3° O incentivo perdurará pelo mesmo período do exercício da monitoria, 

excetuando-se os períodos de férias e recessos escolares. 

 

Art. 30° 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.  

Capítulo VII 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 31° O incentivo estudantil tem duração de um semestre letivo, podendo ser renovado 

por mais 6 ( seis) meses. 

 

Art. 32° Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão resolvidos pela 

Direção Geral. 

 

Art. 33° Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Direção de 

Ensino.  

 

Direção Geral 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


