
 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

DO CURSO DE BIOMEDICINA 

 
A Faculdade Educacional de Araucária possui atividades de 

monitoria, que têm por objetivo básico o aprimoramento do processo ensino-

aprendizagem na perspectiva discente. 

As monitorias são realizadas em disciplinas que necessitam de 

apoio para acompanhamento de grupos de alunos, quer seja por seu caráter 

prático, quer seja pela necessidade de aprofundamento teórico específico. 

O trabalho de monitoria será exercido por alunos selecionados 

conforme as condições estabelecidas e supervisionadas por docentes 

responsáveis pelas disciplinas. 

Os certificados de monitoria serão expedidos pelo coordenador de 

curso e direção geral da FACEAR, contando com a assinatura desses 

profissionais juntamente com as dos professores responsáveis pelas 

disciplinas, outorgados aos discentes que possuírem avaliação de desempenho 

positiva. 

Art. 1º. A monitoria é uma atividade formativa de ensino que tem por 

objetivo contribuir no desenvolvimento da competência pedagógica para o 

magistério técnico e de educação superior. 

Art. 2º Ao monitor, sob a orientação e a responsabilidade de um 

professor da disciplina ou da área, compete: 

I – Auxiliar o professor nas tarefas didáticas, inclusive na preparação 

de aulas e em trabalhos escolares; 

II – Facilitar o relacionamento entre os professores e os alunos na 

execução das atividades didáticas; 

III – Avaliar o andamento da disciplina, do ponto de vista discente; 

IV – Conhecer os termos e as exigências da legislação vigente 

referente à atividade de monitoria; 

V – Participar das atividades de monitoria promovidas pela Diretoria 

Acadêmica. 



Parágrafo Único – É vedado atribuir ao monitor atividades de 

responsabilidade do professor ou funções meramente burocráticas, que 

venham a descaracterizar os objetivos da monitoria. 

Art. 3º O processo de seleção dos candidatos à monitoria é de 

responsabilidade dos respectivos Cursos, segundo critérios propostos pelo 

Coordenador de Curso e aprovados pela Diretoria Acadêmica. 

§ 1º Cada Curso, conforme suas necessidades poderá ofertar um 

número definido de vagas de monitoria, desde que de acordo com o plano de 

atividades e submetido aos critérios aprovados pela Diretoria Acadêmica. 

§ 2º Cada Curso, em data estipulada pela Diretoria Acadêmica, 

deverá apresentar projeto e/ou plano de atividades, justificando o número de 

vagas solicitadas. 

§ 3º A seleção dos candidatos deverá ser feita de maneira que os 

monitores comecem a exercer suas atividades no início do período letivo, 

perfazendo um total de 4 (quatro) horas semanais, sem prejuízo de suas 

atividades didáticas. 

§ 4o O processo de seleção será registrado em Ata de Seleção da 

Monitoria contendo a classificação dos alunos em ordem decrescente e 

assinatura dos professores responsáveis. 

§ 5o O resultado final do concurso deverá ser divulgado em edital do 

curso ao qual se vincula a disciplina, para conhecimento dos interessados. 

§ 6o Poderão participar do processo de seleção alunos que já 

concluíram a disciplina e que obtiveram média final igual ou superior que 7,5 

(sete e meio); o aluno interessado em participar do processo de seleção deverá 

preencher a ficha de inscrição e entregar o currículo no período estabelecido; 

será aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete); para 

desempate será considerada a maior média entre a nota da disciplina já 

cursada e a nota da banca de seleção. 

Art. 4º O Programa de Monitoria está subordinado à Diretoria 

Acadêmica, cuja gestão é realizada pela designação de um docente que 

exercerá o cargo do Coordenador da Monitoria, com mandato de 2 (dois) anos, 

permitida sua recondução. 

Art. 5º O Coordenador de Monitoria estabelecerá normas e critérios 

complementares a esta Resolução. 



Art. 6º Os resultados dos planos e ou projetos de monitoria deverão 

ser apresentados em forma de relatórios aprovados pelo Coordenador de 

Curso, 

Art. 7º O monitor, junto com o seu professor orientador, ao final de 

cada ano letivo, deverá apresentar um relatório final do seu plano de trabalho e 

ou projeto para ser avaliada pelo Coordenador de Monitoria e Comissão por 

este designada. 

Art. 8º A atividade de monitoria concluída e aprovada será certificada 

pela FACEAR. 

Art. 9º Cada aluno poderá assumir somente uma monitoria por 

período letivo. 

Art. 10º O exercício da monitoria é desenvolvido ao longo de um 

período letivo, sendo permitida a recondução uma única vez (por igual período) 

a partir da avaliação do seu desempenho. Portanto é vetado ao monitor a 

permanência por mais de 1 (um) ano. 

Art. 11º É vedado ao monitor a permanência por mais de 2 (dois) 

anos consecutivos. 

Art. 12º O monitor será avaliado periodicamente no decorrer e no 

final do período da monitoria. 

Art. 13º O monitor deverá registrar sua freqüência sob orientação do 

professor de acordo com o modelo (Ficha individual de freqüência). 

Art. 14º O termo de compromisso será cancelado nas seguintes 

situações: 

a) não cumprimento do que estabelece esta Resolução ou plano de 

trabalho; 

b) inadequação no desempenho da atividade de monitor; 

c) não comparecimento a pelo menos 75% da carga horária semanal 

estabelecida; 

d) desistência das atividades espontaneamente; 

e) conclusão do curso. 

Artigo 15º - A monitoria, como atividade formativa de ensino, é 

voluntária e não gerará, em hipótese alguma, qualquer vínculo empregatício. 

Artigo 16º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

aprovação. 


