
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE 
MONITORIA 



 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE MONITORIA DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA DE GARANHUNS 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1.º O presente Regulamento fixa as regras para o exercício de Monitorias nos 
cursos de graduação da FAMEG, por meio de programas específicos. 
 
§ 1.º A Monitoria possibilita a experiência da vida acadêmica promovendo a 
integração de acadêmicos e a participação em diversas funções da organização e 
desenvolvimento das disciplinas do curso. 
 
§ 2.º O Monitor é o estudante de graduação, escolhido através de processo de 
seleção, para exercer atividades técnico-didáticas junto a determinada disciplina. 
 
§ 3.º O quadro de Monitoria deve privilegiar aquelas disciplinas que apresentam 
maior demanda de assistência complementar por parte do corpo discente, 
entendidas estas como as integrantes do início do Curso e aquelas nas quais os 
alunos usualmente apresentam maiores dificuldades. 
 
§ 4.º O quadro de Monitoria deve ser revisto, anual ou semestralmente, dependendo 
da demanda da disciplina ministrada, a partir das avaliações dos corpos docentes e 
discentes e da Coordenação de Curso. 
 
§ 5.º O quadro deve prever a Monitoria de, no máximo, disciplinas integrantes do 
núcleo específico, considerada a compatibilidade de seus conteúdos. 
 
§ 6.º No fim do semestre letivo deve ocorrer o processo de seleção para as vagas 
disponíveis resultantes da reestruturação do quadro de Monitoria ou cancelamento 
do(s) contrato(s) de Monitor(es) bolsista(s) para atuação no semestre seguinte e, em 
casos excepcionais, a seleção ocorrerá no início do semestre em que haverá o 
procedimento da Monitoria. 
 
§ 7.º O Monitor poderá ser reconduzido somente uma vez para atuar na mesma 
disciplina. 
 
§ 8.º O horário das atividades do Monitor não poderá, em nenhuma hipótese, 
prejudicar o horário das suas aulas e atividades como discente, nas disciplinas do 
período em que se encontre matriculado. 
 
§ 9.º Fica vedado ao Monitor o exercício de docência e de quaisquer atividades de 
caráter administrativo (como ter acesso a documentos de Secretaria, registrar 
frequência, notas e atas); de verificação de aprendizagem (como atribuir conceitos 
de avaliação ao aluno, corrigir trabalhos e provas) e supervisionar estágios. 

 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 2.º São objetivos do Programa de Monitoria: 
 
I – formar e capacitar grupos de alunos para colaborar com o corpo docente junto 
aos discentes, objetivando o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; 
II – colaborar no processo de interação entre docentes e discentes; 
III – incentivar e capacitar alunos para o ingresso no magistério superior; 
IV – propiciar assistência ao corpo docente no desenvolvimento de suas atividades; 
V – contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino dos cursos de 
graduação, por meio de assistência dos Monitores de disciplinas ao corpo discente. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS MODALIDADES 

 
Art. 3.º A modalidade de Monitoria oferecida é: 
I – Monitor-Bolsista. 
II – Monitor-Voluntário. 
 
§ 1.º Somente fará jus à bolsa o Monitor-Bolsista, se este for o primeiro classificado 
no processo seletivo. 
 
§ 2.º As vagas de Monitor-Voluntário serão determinadas pela Coordenação de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização (COPPEXI) da 
FAMEG. 
 
§ 3.º O preenchimento da vaga de Monitor-Voluntário será em consonância com a 
classificação dos candidatos no processo seletivo. 
 
§ 4.º As vagas adicionais ao programa de Monitoria-Voluntária poderão ser 
solicitadas quando houver parecer favorável do Coordenador do Curso e do Diretor 
da FAMEG. 
 
§ 5.º Os exercentes das duas modalidades de Monitoria farão jus ao certificado, 
expedido pela COPPEXI, desde que o Monitor tenha cumprido com suas obrigações. 

 
Art. 4.º Semestralmente, em data estabelecida no calendário escolar, os 
Coordenadores dos Cursos da FAMEG deverão encaminhar ao Diretor os pedidos 
de vagas para Monitor, dentro das necessidades previstas em seus planos de 
trabalho para o período. 
 
§ 1.º O Diretor, com base em parecer do setor de Recursos Humanos, fixará o 
número de bolsas do Programa de Monitoria, por Curso, em função das propostas 
encaminhadas. 
 
§ 2.º A distribuição anual de vagas cabe ao Diretor da FAMEG que, baseado nas 
necessidades do Curso e no número de bolsas autorizadas, fixará o número de 
disciplinas a serem contempladas. 



 

 
CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS 
 

Art. 5.º Compete ao Coordenador de Curso; 
I – realizar o processo de seleção; 
II – acompanhar as atividades de Monitoria, mediante os instrumentos de 
acompanhamento estabelecidos; 
III – realizar reuniões mensais com os Monitores; 
IV – dar suporte à realização das atividades de Monitoria; 
V – encaminhar para administração os contratos, pagamentos de bolsas e 
certificados; 
VI – acompanhar os Monitores observando se os objetivos foram alcançados e se as 
dificuldades encontradas foram superadas. 
 
Art. 6.º Compete ao Professor Orientador: 
I – participar do processo de seleção dos Monitores; 
II – realizar a seleção dos Monitores por meio de aplicação de provas e entrevistas 
no período determinado para o processo de seleção; 
III – elaborar plano de trabalho em conjunto com seu(s) Monitor(es); 
IV – orientar as atividades de Monitoria da disciplina; 
V – controlar a assiduidade e frequência do Monitor; 
VI – acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho do Monitor mediante 
instrumentos; 
VII – elaborar relatório de avaliação do Monitor e encaminhar à Coordenação do 
Curso para análise e parecer; 
VIII – promover seminários com os Monitores para socialização dos trabalhos 
desenvolvidos e troca de experiências; 
IX - proporcionar ao(s) Monitor(es) as condições necessárias ao aprofundamento 
dos conhecimentos; 
X – encaminhar à Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão (COPEX) da 
FAMEG, para análise e parecer, o plano de trabalho da disciplina da Monitoria, para 
posterior avaliação e classificação. 
 
§ 1.º O descumprimento dos prazos e atribuições é considerado falta grave podendo 
acarretar o afastamento das atividades de orientação. 
 
§ 2.º O não cumprimento dos prazos e atribuições poderá acarretar a perda da 
Monitoria de assistência à disciplina. 

 
 

CAPÍTULO V 
DOS DIREITOS E DEVERES 

 
Art. 7.º São direitos do Monitor: 
I – participar da elaboração do plano de trabalho da Monitoria com o(s) professor(es) 
orientador(es); 
II – interagir com professores e alunos, visando o desenvolvimento da 
aprendizagem; 
III – realizar estudos teóricos sob a orientação do professor; 



 

IV – Receber orientação pedagógica da Coordenadoria de Ensino. 
 

Art. 8.º São deveres do Monitor: 
I – executar as atividades, de acordo com o plano de trabalho elaborado juntamente 
com o professor orientador; 
II – cumprir com as atividades de Monitoria, conforme horário estabelecidos pelo 
orientador; 
III – cumprir os horários preestabelecidos para plantões de Monitoria para orientar os 
colegas na execução dos trabalhos e auxiliá-los nas dúvidas; 
IV – tornar público o horário e local onde prestará atendimento aos discentes; 
V – dar ciência ao professor orientador sobre eventuais problemas relativos às 
atividades de Monitoria; 
VI – frequentar, obrigatoriamente, as reuniões mensais ordinárias e as 
extraordinárias, quando convocados; 
VII – apresentar, em formulário próprio, o relatório bimestral de atividades na reunião 
mensal, devidamente assinado pelo professor orientador; 
VIII – apresentar, em formulário próprio, ao professor orientador o relatório mensal 
de suas atividades; 
IX – apresentar ficha de ponto de Monitoria, devidamente preenchida e assinada 
pelo professor orientador; 
X – apresentar ao professor orientador, quando for o caso, requerimento de seu 
desligamento do programa de Monitoria; 
XI – cumprir quarenta horas mensais de atividade, correspondendo a dez horas 
semanais, em horário estabelecido com o professor responsável pela disciplina; 
XII – prestar assistência ao(s) professor(es) da(s) disciplina(s) executando as 
atividades que lhe foram designadas; 
XIII – auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentais na 
preparação de material didático e em atividades de classe e/ou de laboratório; 
XIV – prestar assistência aos alunos, da forma recomendada pelo(s) professor(es) 
responsável(is), em horários compatíveis com as atividades letivas, 
preferencialmente sob a forma de atendimento semanal em horários 
preestabelecidos; 
XV – desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho definido pelo 
professor orientador; 
XVI – colaborar com a integração entre alunos e o professor da disciplina, bem como 
com a Instituição; 
XVII – manter o professor informado quanto ao andamento de execução das 
atividades; 
XVIII – contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico no processo ensino-
aprendizagem; 
XIX – participar de reuniões promovidas pela Coordenação de Curso e dos 
encontros de Monitores. 
 
§ 1.º O Monitor poderá, caso necessário, acumular até dez horas mensais a serem 
cumpridas nos fins de bimestres e períodos de maior demanda. Desta forma, a 
carga mínima a ser cumprida é de trinta horas e máxima de cinquenta horas, 
considerando a compensação possível durante o semestre letivo. 
 
§ 2.º O cumprimento, pelo Monitor, de seus deveres é condição necessária para que 
o aluno venha a ser certificado pela sua participação no programa de Monitoria. 



 

§ 3.º O descumprimento, pelo Monitor, de suas atribuições e de seus deveres será 
considerado falta grave, podendo a aluno incorrer na perda das funções de Monitor. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DO INGRESSO NO PROGRAMA DE MONITORIA 

 
Art. 9.º São requisitos para ingresso no programa de Monitoria: 
I – estar regularmente matriculado no curso; 
II – ter sido aprovado na disciplina curricular objeto da Monitoria; 
III – não ter sofrido sanção disciplinar; 
IV – ter disponibilidade horária; 
V – ter boa conduta perante colegas, corpo docente e Instituição, conforme análise 
da Coordenação do Curso; 
VI – prestar exame de seleção, e ser aprovado conforme § 1.º do presente artigo, no 
período e nos termos definidos no edital; 
VII – ter bom desempenho escolar durante o curso. 
 
§ 1.º Será considerado aprovado no processo seletivo para a Monitoria o acadêmico 
que preencher os demais requisitos do presente artigo e obtiver, no processo 
seletivo em assunto, nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos; 
 
§ 2.º O processo de seleção divulgará a ordem de classificação dos candidatos, por 
disciplina, e as vagas existentes somente podem ser preenchidas por ordem 
decrescente de notas; 
 
§ 3.º No caso de candidatos com notas finais iguais, serão utilizados os seguintes 
critérios de desempate, segundo a ordem exposta:  
a) aprovação na disciplina objeto da Monitoria com a maior nota; 
b) maior número de disciplinas aprovadas; 
c) escolha do orientador. 
 
§ 4.º O Diretor da FAMEG homologará os resultados e enviará ao Coordenador de 
Curso as atas de seleção, com os resultados, dentro dos prazos estabelecidos no 
Edital. 
 
§ 5.º O aluno só poderá exercer a Monitoria em até duas disciplinas e caso tenha 
feito provas, e sido aprovado dentro do número de vagas, para ambas. 
 
§ 6.º É permito alunos concorrerem à Monitoria de duas ou mais disciplinas 
simultaneamente, se houver compatibilidade de datas e horários de realização dos 
exames de seleção e, se aprovados em mais de duas disciplinas, deverão optar por, 
no máximo, duas das disciplinas em que houver aprovação, em documento de sua 
iniciativa e entregue à Coordenação de Curso no prazo de cinco dias após a 
realização do último exame de seleção. 
 
§ 7.º No caso do parágrafo anterior, a não opção feita pelo Acadêmico, no prazo 
fixado, fará com que haja, pela Coordenação do Curso e por seu exclusivo critério, 
ou escolher uma ou duas das disciplinas ou reprovar o Acadêmico em toda a 



 

seleção, sendo que, em qualquer caso, deverá a Coordenação do Curso comunicar, 
formalmente, ao Acadêmico quanto à decisão tomada.  
 
§ 8.º É vedado aos alunos que já foram Monitores de disciplinas por um período de 
02 (dois) anos letivos participarem da seleção. 
 
Art. 10. Não serão aceitos para ingresso no programa de Monitoria os alunos: 
I - que estiverem em regime de dependência e/ou reprovados; 
II - que não estiverem regularmente matriculados; 
III - que não tenham cursado a disciplina para a qual estejam se candidatando; 
IV - que estejam com pendências junto à Instituição (Secretaria, Biblioteca, 
Tesouraria, entre outros). 
V - que estejam com a situação escolar “sub judice”, ou com matrícula condicional 
e/ou em caráter excepcional; 
VI - que tenham sido dispensados, anteriormente, das funções de Monitor por não 
apresentar desempenho satisfatório; 
VII - que tenham sofrido punições disciplinares; 
VIII - que já tenham exercido as funções de Monitor por mais de 02 (dois) anos, 
mesmo que não consecutivos. 
 
 

Seção I 
Do Processo de Seleção 

 
Art. 11. O processo de seleção se dará com a observância dos seguintes requisitos: 
I – publicação de edital, que definirá prazo, termos e vagas disponíveis, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação à data da realização do exame 
de seleção; 
II – oferta de um período de inscrição de, no mínimo, 7 (sete) dias corridos e 
indicação de local, horário e período de inscrição; 
III – relação da(s) disciplina(s) em disponibilidade para Monitoria, especificando o 
número de vagas; 
IV – estabelecimento do número de vagas por Curso; 
V – relação dos documentos necessários, dentre eles, ficha de inscrição, 
devidamente preenchida e uma declaração escolar que comprove a aprovação na 
disciplina escolhida para Monitoria; 
VI – indicação de dia e hora do exame de seleção; 
VII – estabelecimento dos requisitos para inscrição, tipo de avaliação e critérios de 
classificação; 
VIII – definição da forma de seleção podendo incluir avaliação, entrevista e exame 
de currículo; 
IX – apresentação dos resultados em edital com a indicação classificatória dos três 
primeiros aprovados; 
X – validade da seleção para Monitoria para o semestre letivo para o qual foi 
realizado; 
XI – assinatura do Termo de Compromisso, perante a Coordenação de Curso, 
dentro do prazo estipulado no edital de convocação, o qual conterá todos os 
benefícios e prerrogativas da função de Monitor e terá como base a data de sua 
efetivação. 



 

§ 1.º Quanto ao processo de seleção e sua validade, serão observados os seguintes 
requisitos adicionais: 
I - as vagas distribuídas aos Cursos e não preenchidas por ocasião do processo de 
seleção serão remanejadas no âmbito da FAMEG no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias; 
II - as vagas não preenchidas neste prazo retornarão à Coordenadoria de Curso, 
para possível remanejamento, ouvindo o Diretor da FAMEG; 
III - o professor deverá comunicar, imediatamente, à Coordenadoria de Curso, a 
vacância surgida por qualquer motivo; 
IV - a vaga em aberto será preenchida pelo candidato classificado que obteve 
melhor desempenho no processo de seleção, obedecendo aos critérios de 
aprovação. Caso não haja candidato classificado, o Diretor poderá requerer, junto ao 
Coordenador de Curso a criação de um exame de seleção extraordinária, para 
preenchimento da vaga; 
V - em quaisquer dos casos de substituição de Monitor-Bolsista, o direito à bolsa 
será repassado ao Monitor-Voluntário que assumir a Monitoria da disciplina; 
VI - a seleção e o exercício das atividades serão orientados e supervisionados pelo 
Professor Orientador. 
 
§ 2.º Quanto aos inscritos que forem aprovados no processo de seleção, serão os 
seguintes critérios:  
I - em caso de desistência do primeiro aprovado será convocado o segundo 
classificado, e nos caso de desistência desse, o terceiro; 
II - os concursos de seleção terão a validade de 6 (seis) meses, podendo ser 
convocados os candidatos classificados em segundo e terceiro lugar no caso de 
desistência do Monitor ou de cancelamento de seu contrato, a critério do professor 
responsável pela disciplina. 
 
 

Seção II 
Da Contratação 

 
Art. 12. Os contratos de Monitoria se darão da seguinte forma: 
I - a concessão de bolsa de Monitoria ocorrerá no mês subsequente ao da seleção 
do Monitor, desde que o contrato tenha sido devidamente assinado pelas partes 
envolvidas nas condições descritas no inciso XI do art. 11, caput, deste 
Regulamento; 
II - a concessão de bolsa de Monitoria não estabelece vínculo empregatício com a 
Instituição, limitado às vantagens previstas no contrato; 
III - o valor da bolsa de Monitoria será definido através de Resolução do Conselho 
Superior; 
IV - o encaminhamento do relatório mensal de atividades ao Coordenador de Curso, 
em prazo que não poderá exceder o 5.º (quinto) dia útil do mês subsequente é 
condição necessária e irrevogável para o pagamento da bolsa; 
V - a duração de cada Termo de Monitoria será de, no máximo, 6 (seis) meses, com 
a possibilidade de prorrogação por igual período; 
VI - a vigência do contrato de Monitoria é estabelecida para o decorrer de um 
semestre letivo podendo ser prorrogado por um semestre adicional, mediante 
avaliação indicativa do professor responsável pela disciplina; 



 

VII - o contrato não pode ser prorrogado por mais de dois anos letivos a não ser, 
excepcionalmente, no caso de não ter havido inscrições no decorrer do processo de 
seleção para a disciplina. 
 
§ 1.º O contrato de Monitoria pode ser cancelado: 
I - pelo Monitor, mediante justificativa escrita e encaminhada ao Coordenador de 
Curso, com um mês de antecedência; 
II - pelo professor e/ou Coordenador de Curso, devendo ser comunicado ao Monitor 
com um mês de antecedência, no caso de o referido Monitor não haver cumprido as 
suas atribuições dispostas neste Regulamento; 
III - automaticamente, no caso de o Monitor não encaminhar o relatório mensal por 
dois meses consecutivos; 
IV - no caso de conclusão do curso de graduação. 
 
§ 2.º Em caso de solicitação de renovação do contrato de Monitoria à Coordenação 
de Curso, será usado formulário próprio e, se aprovada a renovação, o Monitor 
deverá assinar um novo Termo de Compromisso nas condições descritas no inciso 
XI do art. 11, caput, deste Regulamento. 
 
§ 3.º Em caso de cancelamento, por qualquer motivo, do contrato de Monitoria, a 
Coordenação de Curso comunicará o fato à Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (COPEX) da FAMEG. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 13. Ao término do exercício das atividades de Monitoria, referente ao período 
letivo respectivo, o Acadêmico Monitor receberá da Coordenação de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização (COPPEXI) da 
FAMEG o certificado correspondente à função exercida. 
 
§ 1.º Fará jus ao certificado o Monitor que completar, com aproveitamento de, no 
mínimo, 75% (setenta e cinco por cento), as atividades programadas no período de 
Monitoria. 
 
§ 2.º O Acadêmico requererá à COPPEXI o certificado, mediante protocolo e 
anexando a declaração da Coordenação do Curso ao qual se encontra vinculado na 
qual constem o cumprimento das condições da Monitoria, a tempestiva entrega dos 
relatórios de avaliação e a avaliação final da Coordenação quanto ao desempenho 
do Monitor. 
 
Art. 14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador de Curso. 
 
Art. 15. De qualquer decisão do Coordenador do Curso ou do Diretor da FAMEG, 
bem como do pessoal dos órgãos administrativos, em relação ao tema deste 
Regulamento, caberão recursos administrativos sucessivos para o 
I – Colegiado do Curso ao qual o Acadêmico estiver regularmente matriculado; 
II – Conselho Superior da FAMEG. 

 
Art. 16. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 


