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REGULAMENTO DA MONITORIA 

 

A Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar, com sede em Pau dos Ferros, RN, 

torna públicas as regras de funcionamento do sistema de Monitoria no Curso 

de Graduação, estabelece condições para a disponibilização de vagas para o 

seu  programa de monitoria e define os critérios de seleção de monitores, nos 

termos do Regimento Interno, observando as normas e condições 

estabelecidas neste Edital.  

 

I - DAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DA MONITORIA  

 

1. Conceito  

 

Entende-se por monitoria o trabalho auxiliar do aluno junto ao professor, nas 

atividades de ensino, desde que o discente esteja regularmente matriculado em 

curso de graduação e que comprove ter sido aprovado na disciplina com média 

final igual ou superior a 8,0 (oito), devendo seu Índice de Rendimento do Aluno 

(IRA) ser igual ou superior a 8,0 (oito) e que não tenha sofrido sanção 

disciplinar no âmbito da FACEP.  

 

2. Objetivo  

 

O exercício da monitoria objetiva iniciar o estudante na atividade docente, 

contribuir para a melhoria do ensino de graduação e estimular o 

aprofundamento de estudos e o trabalho cooperativo.  

 

3. Do exercício da Monitoria  

 

3.1 Da natureza da monitoria:  
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A atividade de monitoria poderá ser exercida com ou sem bolsa acadêmica, na 

forma de aluno monitor voluntário.  

A monitoria remunerada é exercida conforme disponibilidade de vagas 

autorizadas, a serem publicadas a cada semestre letivo. Pelo exercício dessa 

atividade, o aluno terá direito ao recebimento de uma bolsa, cujo valor é 

estipulado pela Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar.  

A monitoria voluntária, terá o número de vagas determinado pela coordenação 

de curso, e é uma tarefa exercida sem remuneração.  

3.2 Atribuições do monitor:  

a) colaborar com os professores em tarefas didáticas;  

b) apresentar relatórios mensais ao professor da disciplina;  

c) cumprir as normas acadêmicas e disciplinares da FACEP, respondendo por 

eventuais danos e perdas decorrentes de sua inobservância, inclusive no que 

diz respeito ao uso de equipamentos e materiais;  

d) desenvolver atividades junto a outros alunos, individualmente ou em grupo 

(expediente autorizado em consonância com o estabelecido pelo corpo 

docente), para ampliação de habilidades, competências e conhecimentos 

adquiridos na disciplina ou necessários à sistematização do aprendizado e 

consolidação de conhecimentos à sua profissão;  

e) cumprir com a carga horária e o horário estabelecidos para o exercício da 

monitoria;  

f) apresentar um “Trabalho de Iniciação à Docência”, a ser definido pelo 

professor responsável da disciplina, autorizado pela Coordenação de Monitoria 

e Tutoria da FACEP;  

g) apresentar, ao professor, relatórios semestrais das atividades desenvolvidas.  

3.3 Carga horária, turno e período de duração da Monitoria:  

a) o aluno pode concorrer à monitoria para mais de uma disciplina. No entanto, 

só poderá desenvolver a monitoria remunerada em uma única delas;  

b) o monitor (aluno) deve cumprir carga horária de 12 horas semanais no 

exercício da monitoria;  

c) a atividade de monitoria deverá ser exercida durante os meses de aula da 

disciplina limitada a um semestre letivo, podendo ser prorrogada a cada 

semestre letivo, desde que o aluno seja aprovado em novo processo seletivo e 

caso sejam cumpridas as exigências legais;  

d) a monitoria é exercida, obrigatoriamente, em turno diverso daquele no qual o 

aluno estiver matriculado;  
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e) o aluno aprovado no processo seletivo só poderá iniciar as atividades de 

monitoria, remunerada ou voluntária, após a assinatura do termo de 

compromisso junto à Coordenação de Curso;  

f) a bolsa de monitoria remunerada não poderá ser concedida cumulativamente 

a aluno que disponha de Bolsa do PROUNI (100%) FIES (100%), ou a aluno 

que seja funcionário da FACEP.  

3.4. Atribuição do Professor orientador 

a) auxiliar e orientar o aluno nas tarefas;  

b) apresentar relatórios mensais à Coordenação de Monitoria;  

c) desenvolver atividades junto aos alunos, com o auxílio do aluno monitor,  

d) cumprir com a carga horária e o horário estabelecidos para o exercício da 

monitoria;  

e) apresentar relatórios semestrais das atividades desenvolvidas.  

3.5. Controle da Monitoria:  

A atividade de monitoria é acompanhada por meio de folha de frequência, 

assinada pelo monitor e controlada pelo professor da disciplina e pela 

coordenação do curso, devendo este controle ficar arquivado na respectiva 

coordenação;  

A comunicação com a Direção Geral de todos os encaminhamentos de 

atividades de monitoria é de responsabilidade direta da coordenação do curso, 

com exposição de motivos, até o dia 10 de cada mês.  

3.6. Inexistência de vínculo empregatício:  

O exercício das atividades de Monitoria não implicará em vínculo empregatício 

com a FACEP.  

3.7 A avaliação do desempenho do monitor: 

3.7.1. Na avaliação do desempenho do monitor deverão ser observados os 

seguintes requisitos: 

a) assiduidade;  

b) pontualidade;  

c) interesse e responsabilidade;  

d) segurança em conhecimentos, competências, habilidades e procedimentos 

teórico-práticos inerentes à disciplina;  

e) organização;  
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f) cumprimento das tarefas que lhe são atribuídas;  

g) relacionamento com alunos, professores e equipe técnica.  

 

3.7. A avaliação do desempenho de monitor é de competência do professor da 

disciplina e da coordenação do curso, que deverão lhe atribuir nota conforme 

escala compreendida de 00,00 (zero) a 10,00 (dez);  

3.7.3 O monitor que tiver avaliação de desempenho igual ou superior a 7,0 

(sete), fará jus a um “certificado de monitoria da Faculdade Alto Oeste Potiguar” 

(independentemente de a monitoria ser voluntária ou remunerada).  

3.8. Cancelamento do exercício da Monitoria:  

A monitoria, voluntária ou remunerada, poderá ser cancelada pela Direção 

Geral nos seguintes casos:  

a) quando não houver cumprimento das tarefas atribuídas;  

b) quando da infringência de preceitos éticos ou regimentais da Faculdade;  

c) quando da ocorrência da aplicação de penalidade disciplinar prevista no 

Regimento Interno da Faculdade;  

d) quando ocorrer o exercício simultâneo de atividades de monitoria em duas 

ou mais disciplinas;  

e) quando acontecer trancamento de matrícula, cancelamento, abandono ou 

conclusão do curso;  

f) quando houver desempenho insatisfatório como monitor, ou seja, se a 

avaliação de desempenho for inferior a 7,0 (sete).  

 

3.9. Da definição e do preenchimento de vagas:  

3.9.1. As vagas para o exercício remunerado de monitoria são definidas 

semestralmente, por curso e por disciplina em oferta no referido semestre 

letivo, obedecendo aos seguintes requisitos:  

a. disciplina que adote metodologia inovadora;  

b. disciplina que, por sua natureza, desenvolva atividades práticas;  

c. disciplina que requeira, sistematicamente, o uso de recursos tecnológicos;  

d. disciplina cuja metodologia favoreça a redução de evasão e reprovação.  
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3.9.2. O exercício voluntário de monitoria é facultado para alunos aprovados 

em processo seletivo. A quantidade de vagas é definida pela Coordenação de 

Curso, ouvindo o professor responsável pela disciplina, com autorização da 

Direção Geral. Para essa atividade deve ser assinado contrato ou Termo de 

Compromisso específico.  

3.9.3. O desligamento do exercício da monitoria é facultado ao aluno, caso ele 

o requeira.  

3.9.4 O preenchimento de vagas remanescentes para o exercício remunerado 

de monitoria (ocasionado por desistência de monitor) será efetuado dando-se 

preferência a monitor voluntário que já esteja no exercício de suas atribuições.  

3.9.5 A ausência de monitor voluntário em exercício para o preenchimento de 

vagas remanescentes implica na abertura de novo processo seletivo, quando 

não houver outro aluno classificado na mesma seleção e semestre daqueles 

que optaram pela desistência.  

 

4. Da remuneração:  

Pelas atividades de Monitoria, o Monitor fará jus a uma Bolsa, no valor a ser 

determinado quando da abertura do edital de seleção, a ser pago na forma de 

desconto implantado no valor da mensalidade do aluno/Monitor.  

4.1 A bolsa será implantada a partir do mês da assinatura do contrato ou Termo 

de Compromisso. Caso o referido contrato não tenha sua vigência no primeiro 

dia útil do mês, o valor da bolsa será proporcional aos dias trabalhados.  

4.2 A bolsa de monitoria não importa em salário, não caracterizando qualquer 

vínculo trabalhista entre o Monitor e a Faculdade.  

4.3 A bolsa terá uma periodicidade mensal e será automaticamente cancelada 

com o encerramento da monitoria à qual esteja vinculada, no prazo 

estabelecido na letra “c” do item 3.3 deste regulamento.  

4.4 A informação à instituição a respeito de eventual percepção de quaisquer 

bolsas ou descontos na FACEP é dever do monitor, ao tempo da sua 

contratação.  

4.5 O aluno/monitor que houver antecipado o pagamento total do valor da 

semestralidade, terá a sua bolsa da monitoria será paga até o dia 10 de cada 

mês, a partir do mês da assinatura do contrato ou termo de compromisso e, no 
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caso de o contrato celebrado não se efetuar a partir do primeiro dia do mês, em 

virtude de sua assinatura ter-se aperfeiçoado em data anterior, o pagamento 

será proporcional aos dias de exercício de monitoria. 

5. Das Disposições Finais 

5.1 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Conselho 

Técnico-Administrativo – CTA. 

5.2 O presente Regulamento poderá ser modificado por iniciativa do CTA. 

5.3 Os casos omissos de interpretação legal serão resolvidos pelo Conselho 

Técnico-Administrativo ou pela Diretoria Geral, quando for o caso, ouvida a 

entidade mantenedora, nos casos pertinentes. 

5.4. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo órgão 

competente aplicando-se as disposições que importem. 

 

 

  

GENISA LIMA DE SOUSA RAULINO 

Diretora Geral  

 


