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PLANO DE MONITORIA ACADÊMICA –2019/2 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Programa de Monitoria da Universidade Nilton Lins tem como escopo principal a inserção de discentes nas 

diversas tarefas inerentes ao apoio à docência. A Monitoria atua no sentido de facilitar a socialização e interação dos 

alunos com os agentes que fazem parte do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVEA, auxilia de forma interativa 

nos processos de ensino aprendizagem e colabora na maior humanização do sistema e na adaptação dos alunos 

ao Ambiente. Essa iniciativa visa contribuir para a qualificação da formação dos alunos de graduação, por meio 

da mediação dos monitores nos processos pedagógicos e tecnológicos de EaD. Nesta monitoria é dada ao aluno a 

oportunidade de vivenciar o ambiente da docência, o que possibilita novos caminhos para atuação profissional. 

 

2.  PLANO DE ATIVIDADES 

 

2.1 SOLICITAÇÁO DE VAGAS 

O Núcleo de Educação a Distância, solicitou à Pró-Reitoria de Graduação a liberação de vagas para monitores durante 

o segundo semestre letivo, do ano de 2019, para as atividades de produção, revisão e pesquisa dispostas no quadro abaixo. 

 

Atividade Vagas Área Período 

 

Auxiliar os tutores na aplicação e fiscalização de provas; 

Atendimento humanizado no núcleo; 

Tirar dúvidas em relação ao acesso às salas virtuais; 

Zelar pela boa aparência do NEaD; 

Suporte às atividades acadêmicas e administrativas das 

coordenações do NEaD 

6 
Pedagogia 

História 

Biologia 

Administração 

Letras 

Jornalismo 

Publicidade 

M 

6 V 

6 N 

 

 

2.2 EDITAL DO CONCURSO E DIVULGAÇÃO 

O Núcleo de Educação a Distância estabelecerá as seguintes datas para o cumprimento das inscrições dos candidatos e 

realização das provas: 
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Etapa Período Local 

Inscrição 21/08/2019 a 30/08/2019 

Núcleo de Educação a Distância – Sala 

121 – Provisoriamente na sala da Pró-

reitoria de graduação/ EaD / Unicenter  

 

Divulgação dos inscritos e 

divulgação da data de provas 

 

03/09/2019 

 

Núcleo de Educação a Distância – Sala 

121 – Provisoriamente na sala da Pró-

reitoria de graduação/ EaD / Unicenter  

Prova Escrita 
09/09/2019 

 

Sala 111 – Térreo  

Entrevista 11/09/2019 

Núcleo de Educação a Distância – Sala 

121 – Provisoriamente na sala da Pró-

reitoria de graduação/ EaD / Unicenter  

Divulgação dos alunos selecionados 
13/09/2019 

 

Núcleo de Educação a Distância – Sala 

121 – Provisoriamente na sala da Pró-

reitoria de graduação/ EaD / Unicenter  

Início das Atividades de Monitoria 17/09/2019 

Núcleo de Educação a Distância – Sala 

121 – Provisoriamente na sala da Pró-

reitoria de graduação/ EaD / Unicenter  

 

As datas acima estabelecidas serão divulgadas aos discentes dos cursos via representantes das turmas, assim como 

lhes serão repassadas normas do Programa de Monitoria, referentes à inscrição e ao exame de seleção, conforme Portaria 

do Programa de Monitoria. 

Ainda conforme as normas do Programa de Monitoria, a divulgação dos resultados será feita após a realização da 

entrevista / avaliação, com a respectiva classificação, através da Ata de Seleção. 

 

 

 

 

 

 

MONITORIA – PROCESSO E OBSERVAÇÕES 
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1. PAPEL DA COORDENAÇÃO E PROFESSOR ORIENTADOR 

 A coordenação pedagógica do Núcleo EaD deve estimular os professores a orientarem os alunos monitores quanto 

as atividades que deverão desenvolver; 

 Deve definir prazos e determinar quais atividades serão contempladas pelo Programa de Monitoria; 

 A Coordenação Pedagógica e de material didático irá elaborar um Plano de Monitoria que será encaminhado à 

Pró-reitoria de Graduação; 

 Após aval da Pró-reitoria, a Coordenação deve publicar edital de vagas, divulgando critérios de avaliação para 

seleção e resultados. 

 

2. DOCUMENTOS, EDITAL E ATA DE SELEÇÃO 

 Somente serão admitidos para a monitoria, objeto deste edital, alunos cursando a partir do 2º período; 

 No ato da inscrição o estudante/candidato deve apresentar o histórico escolar, para fins de análise do 

coeficiente de rendimento; 

 Preencher formulário de inscrição (Requerimento de Inscrição); 

 Não ser professor da instituição; 

 Comprovadamente ter disponibilidade para dedicar oito (08) horas por semana na monitoria na atividade em que 

for selecionado (Termo de compromisso); 

 Estar ciente que só poderá permanecer como monitor durante um semestre; 

 Estar ciente que em caso de desistência durante o exercício da monitoria, não poderá candidatar-se novamente no 

programa (Declaração de Desistência); 

 É vedado ao monitor o exercício da docência e de quaisquer outras atividades administrativas dos cursos, assim 

como participar de manifestações antiacadêmicas. 

 

3. SELEÇÃO DE MONITORES 

 Os Candidatos deverão se submeter a uma avaliação da atividade na qual o monitor irá atuar (nota de zero a dez) e 

uma análise de histórico escolar; 

 Na análise do histórico escolar será considerado o Coeficiente de Rendimento (nota de zero a dez); 

 Serão aprovados alunos com média aritmética (Nota da Avaliação + Coeficiente de Rendimento/2) superior ou igual 

a 7,0 (sete) referente às duas etapas de avaliação (prova escrita e análise do histórico escolar); 

 A coordenação deve divulgar o resultado conforme a disponibilidade de vagas (Documento ata de seleção); 
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 No caso de candidatos com notas finais iguais, terá preferência o aluno que o tiver obtido o maior número de 

créditos; persistindo o empate, aquele que apresentar maior coeficiente de rendimento.  

 

4. EXERCÍCIO E TÉRMINO DO PERÍODO DE MONITORIA 

 A cada mês, relatórios de frequência e atividades devem ser entregues aos orientadores e posteriormente entregues 

à coordenação (Atestado de frequência); 

 Ao término de cada semestre letivo, os monitores deverão apresentar o relatório das atividades (ver Portaria.  Art. 

12), com parecer do Professor Orientador, que deverá ser referendado pela Coordenação do curso e encaminhado à  

Pró-Reitoria  de Graduação,  para  superior consideração; 

 A coordenação deve avaliar e fiscalizar o programa de monitoria por parte de professores e monitores ao fim de 

cada semestre (Relatório de avaliação do professor orientador); 

 

5. A CERTIFICAÇÃO DA MONITORIA: 

 75 % de frequência; 

 Avaliação positiva do orientador e da coordenação; 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Helder Câmara Viana 
Coordenador do Nucleo de EaD 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO – 2º SEMESTRE DE 2019 

 

Eu,_____________________________________________________aluno(a)  regularmente matriculado(a)  no  Curso de 

_________________________________________________,  Número de Matrícula: _____________________, 

Identidade  ___________________,  Estado  Civil ___________________, CPF_______________________, residente na 

rua________________________________________________________,  n°  _______,  Bairro 

______________________________________,  Telefone  ___________________,   Celular _______________________,  

e-mail  ___________________________________. 

 

Venho, por meio dessa ficha, requerer inscrição no Processo Seletivo de Monitoria no Núcleo de Educação a Distância. 

Declara ter conhecimento da Portaria de Monitoria, da Universidade Nilton Lins, que estabelece as normas e procedimentos 

das atividades de monitoria (https://universidadeniltonlins.com.br/monitoria/), e das normas estabelecidas no Edital, de 

20 de agosto de 2019, de seleção de monitores, que não  exerce  outra  atividade  remunerada  através  de  bolsa nesta 

Universidade, responsabilizando-se pelas informações acima. 

 

 

 

 

Manaus, _______ Agosto de 2019. 

 

_______________________________________ 

                                                                                                                        Candidato/Monitor 

 

 

 

Observações:  Para inscrição no processo seletivo, o candidato deverá comprovar: 

 

 

a)  Anexar cópia (xerox) do histórico escolar, expedido pela Coordenação do curso, que indique o coeficiente de rendimento; 

b)  Comprovar disponibilidade de tempo para exercer a monitoria, apresentando em anexo a devida declaração. 

https://universidadeniltonlins.com.br/monitoria/

