
 

 

PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO - EDITAL 01/2021 

 
A Direção Geral e a Vice-direção Acadêmica da Faculdade Católica Salesiana de Macaé, 

no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público que estão abertas para o 1º 
semestre de 2021, de acordo com o que estabelece o presente Edital, as inscrições para seu 
Programa de Monitoria.  

 
1. DO OBJETO  

O Programa de Monitoria da Faculdade Católica Salesiana de Macaé tem como finalidade 
a melhoria do processo ensino-aprendizagem, constituindo-se em atividade optativa dentro dos 
cursos de graduação, podendo, quando da sua conclusão, ser pontuada como Atividade 
Complementar.  

 
2. DAS NORMAS GERAIS  
2.1 O exercício da monitoria está condicionado ao atendimento dos critérios estabelecidos neste 
Edital.  
2.2 Os Estudantes-Monitores exercerão suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a 
Faculdade Católica Salesiana de Macaé e em regime de 02 (duas) horas semanais de atividades 
acadêmicas na plataforma Teams em dia e horário a serem definidos com o Coordenador de 
Pesquisa e Extensão.  
2.3 As atividades de monitoria não podem coincidir com as atividades acadêmicas regulares do 
Estudante.  
2.4 A formalização da Monitoria ocorrerá por meio de Termo de Acordo específico entre a Instituição 
e o Estudante-Monitor e mediado pelo setor de Recursos Humanos da Instituição.  
2.5 Ao final do semestre 2021-1, o Estudante-Monitor fará jus a um certificado comprovando as 
atividades complementares realizadas. 
 
3. DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE-MONITOR  

Constituem-se atribuições do Estudante-Monitor:  
a) assistência aos estudantes dos cursos de graduação para resolução de exercícios e 
esclarecimento de dúvidas;  

b) preparação de atividades teóricas e/ou práticas compatíveis com seu grau de conhecimento e 
experiência; e  

c) entrega de um relatório de monitoria descrevendo suas atividades em data a ser definida com o 
Coordenador de Pesquisa e Extensão.  
 
4. DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES  

O Programa é destinado aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de 
graduação da Faculdade Católica Salesiana de Macaé no período a que se refere o presente Edital.  
 
5. DAS INSCRIÇÕES  
5.1 Para participar no processo de seleção da Monitoria Voluntária o candidato deverá:  
I- ter sido aprovado na(s) disciplina(s) que caracteriza(m) a área da Monitoria pretendida com 
média igual ou superior a 8,0;  

II- comprovar compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e os propostos 
para o desenvolvimento da Monitoria.  



 

 

 
5.2 Somente serão aceitas inscrições mediante preenchimento on-line do Formulário de Inscrição: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__q
W4NONUOVMyRDRVVjdMN1YwQjRPSlJMM0VHTDFLSy4u 

 
5.3 É uma condição necessária para a aprovação o recebimento de parecer favorável do professor 
da disciplina. 
5.4 A inscrição do candidato implica em compromisso tácito de aceitar as condições deste Edital.  
 
6. DAS VAGAS DE MONITORIA VOLUNTÁRIA DISPONÍVEIS  

Estão disponíveis as monitorias de todas as disciplinas ofertadas pela Faculdade Católica 
Salesiana de Macaé no período 2021-1, desde que previamente autorizadas pelo professor 
responsável. 
 
7. DA EXCLUSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O candidato será excluído do processo de seleção se não preencher e enviar o Formulário 
On-line de Inscrição no prazo estabelecido e se as informações prestadas não forem verdadeiras. 
 
8. DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

A seleção dos Estudantes-Monitores será feita a partir dos critérios na ordem a seguir: 
I. Média do candidato na(s) disciplina(s) de interesse (no caso de monitoria responsável por 

mais de uma disciplina, será feita a média aritmética das notas obtidas nas respectivas 
disciplinas); 

II. Coeficiente Geral de Rendimento. 
 
9. RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

A relação dos estudantes selecionados para as vagas disponíveis de Monitoria no 1º 
semestre de 2021 será divulgada pela Coordenação de Pesquisa e Extensão no e-mail indicado no 
ato da inscrição.  
 
10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Atividade  Datas 

Inscrição dos candidatos  15/02 a 10/03 

Seleção dos candidatos  11/03 

Divulgação dos estudantes selecionados  12/03 

Início das atividades  15/03 

 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS  
11.1 O candidato deverá basear-se nas instruções estabelecidas neste Edital para a participação 
no processo seletivo de Monitoria.  
11.2 Os prazos constantes deste Edital são improrrogáveis e a perda de qualquer um deles implica 
na perda do respectivo direito.  
11.3 As dúvidas e/ou omissões acerca do presente Edital serão dirimidas pela Coordenação de 
Pesquisa e Extensão. 
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