
EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA DE GRADUAÇÃO 2021.1

.

O  Diretor  da  Faculdade  Cathedral no  uso  de  suas  atribuições  estabelece  critérios  para  a

inscrição e seleção de monitores para as disciplinas e torna público os critérios de inscrição e seleção

de monitores conforme mencionado abaixo:

1.Da Monitoria

1. 1. Entende-se por Monitoria a atividade de caráter didático-pedagógica, orientada pelo professor e

desenvolvida pelo aluno que contribui  para a  formação acadêmica do estudante de graduação dos

cursos da Faculdade Cathedral. 

1.2 Terão direito a função de Monitor os alunos regularmente matriculados no curso de Graduação da

Faculdade  Cathedral,  apresentando  rendimento  satisfatório  na  disciplina  pretendida,  devidamente

comprovado no histórico escolar e que demonstre habilidades para o desenvolvimento das atividades.

1.3 O exercício da função de Monitor dará direito ao estudante o Certificado de Monitoria (vinculado a

entrega da frequência no final do respectivo semestre). 

1.4 A Monitoria não gera vínculo empregatício e não dá direito a descontos.

2. Do Exercício da Monitoria

2.1 As horas destinadas ao trabalho de Monitoria deverão ser definidas com o professor da disciplina

através do Plano de Monitoria.

2.2 O exercício da Monitoria realizar-se-á em período não correspondente ao horário normal de aula do

estudante monitor.

2.3 A prática da Monitoria poderá ser exercida:

- em sala de aula com professor(a) e ou

- nas clínicas e laboratórios ligadas ao curso do acadêmico;

2.4 O aluno aprovado só poderá ser monitor de uma disciplina por semestre.

2.5 O acadêmico só será monitor de acordo com seu curso de origem, salvo situações extraordinárias.



3. Dos coordenadores de Curso

3.1 Os coordenadores deverão enviar para a coordenação de extensão da Faculdade Cathedral por meio

físico  e  virtual  a  listagem completa  dos  aprovados,  com suas  respectivas  notas  (nota  da prova de

monitoria e nota da disciplina pretendida com a devida carga horária a ser cumprida).

3.2  Os  coordenadores  deverão  recolher  as  frequências  dos  monitores  ao  final  do  semestre,

verificarem as assinaturas e carimbos e entregarem na Coordenação de Extensão.

4. Das inscrições

4.1 As inscrições deverão ser realizadas com Coordenação de cada Curso,de forma remota, no período

de inscrições de: 22/02/2021 à 26/02/2021, horário integral junto a Coordenação do curso, com ampla

divulgação. 

4.2 A publicidade e transparência deste processo são imprescindíveis. 

5. As Provas

5.1 As provas serão agendadas e aplicadas pelo professor responsável por cada disciplina entre os dias

01/03/2021 a 04/03/2021 e os resultados das provas devem ser encaminhados pelos professores para os

coordenadores dos respectivos cursos, e os mesmos devem encaminhar para a coordenação de extensão

até o dia 05/03/2021 a qual deverá publicar o resultado final dos alunos selecionados via Edital no dia

08/03/2021.

5.2 Os alunos aprovados deverão assinar um Termo de Compromisso com vigência para o semestre

letivo de 2021.1 junto a  Coordenação de cada Curso.

6. Disposições Gerais

6.1  Os professores responsáveis e os monitores deverão participar, quando convocados, de reuniões,

encontros e eventos destinados a apresentação, discussão e aperfeiçoamento da monitoria. 

6.2  Situações  não  previstas  no  presente  Edital  deverão  ser  formalmente  apresentadas  junto  a

coordenação de extensão.



6.3 Cumprir  e  fazer  cumprir  o  Regulamento  da Função de Monitoria  estabelecido  pela  Faculdade

Cathedral de Ensino Superior.

Boa Vista, 07 de fevereiro de 2021.

   Prof. Dr. Bismarck Duarte  Diniz

             Diretor Acadêmico.


