EDITAL DE SELEÇÃO DE
MONITORIA DE ENSINO
À Comunidade Acadêmica
A Direção Geral da Faculdade Castelo Branco, no uso de suas atribuições legais, torna público o
presente edital de abertura de inscrições, visando à seleção de Projetos Monitoria de Ensino no
âmbito do Programa de Monitoria de Ensino 2018.01.

1. Dos projetos de ensino
O Programa de Monitoria para 2018.1 rege-se por diretrizes no Regulamento da FCB, Manual do
Aluno e no Regulamento de Monitoria. Será desenvolvido por meio de execução de projetos de
ensino dos cursos de graduação aprovados pelo Núcleo Docente Estruturante de cada curso. O
projeto deve preferencialmente, articular disciplinas cujas ementas sejam de áreas correlatas.
Dessa forma, cada núcleo poderá submeter mais de um projeto de monitoria, considerando as
necessidades de cada curso.
1.1 A submissão do projeto de ensino deverá obedecer a todos os tópicos presente no ANEXO I
e será enviada para o endereço: editais@fcb.edu.br.

2. A Monitoria constitui-se das seguintes modalidades:
2.1

Monitor bolsista: remunerada pelo orçamento da Faculdade Castelo Branco, na forma
de desconto na mensalidade do aluno e certificado de 60 horas de atividade
complementar;

2.2

Monitor voluntário: o aluno atua em caráter voluntário, receberá da instituição um
certificado de 60 horas de atividade complementar.

3. São requisitos obrigatórios para as atividades de Monitoria:


Estar regularmente matriculado em curso de graduação;



disponibilidade para regime de 04 (quatro) horas semanais;



ter sido aprovado na disciplina da qual deseja ser Monitor, com média igual ou
superior a 8,0 (oito);



assinatura do termo de compromisso de Monitoria;

4. O professor orientador terá o seguinte perfil e atribuições:


Possuir título de Mestre ou Doutor;



orientar o Monitor no desempenho das atividades propostas;



capacitar o Monitor no uso de metodologia de ensino/aprendizagem adequada à
sua atuação nas atividades propostas;



avaliar continuamente o desempenho do(s) Monitor(es), a partir dos critérios e
formas estabelecidos no Programa de Monitoria;



acompanhar a redação de relatório mensal e relatório semestral das atividades do
Monitor e encaminhá-lo ao NDE/Coordenador do Curso;



acompanhar a frequência dos alunos às atividades realizadas;



assinar o termo de compromisso.

5. Os Projetos Monitoria serão avaliados com base na relevância acadêmica dos seguintes
aspectos:
a. Relação com a natureza e os objetivos da Monitoria;
b. Articulação da proposta com a teoria e/ou prática prevista na disciplina;
c. Interação professores, monitores e alunos da disciplina;
d. Contribuição para a construção, consolidação e avaliação do conteúdo da disciplina;
e. Criação, desenvolvimento e difusão de novas metodologias de ensino;
f. Previsão de sistematização de resultados e da divulgação dos trabalhos produzidos.
*Os Projetos de Monitoria serão apreciado pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso, com
pontuação de 0 a 10.

6.

Desligamento do Monitor

O monitor será desligado de suas funções, caso não cumpra qualquer das condições previstas
neste edital, no Manual de Monitoria, ou não atenda adequadamente às atividades propostas.

Colatina, 20 de Março de 2018.

Cronograma do Programa de Monitoria
Atividade

Data

Inscrições dos Projetos

26 de Março de 2018

Resultado do Processo de Seleção

26 de Março de 2018

Convocação e Seleção dos

27 de Março à 02 de abril

Monitores
Inicio da Atuação dos Monitores*

03 de Abril de 2018

ANEXO I
1. IDENTIFICAÇÃO: PROJETO DE MONITORIA DE ENSINO
1.1TITULO DO PROJETO
(Deve ser composto por uma expressão que indique o teor do estudo que será realizado)
1.1 Local de Execução
(Indicar o local onde, majoritariamente, serão desenvolvidas as atividades do projeto)
1.2 Período de Execução
(Indicar a data de início e término ou número de dias/meses de execução do projeto)
2. COORDENADOR DO PROJETO (Dados do docente responsável)
Nome:
Telefone: (00) 0000-0000

E-mail:

Núcleo/Curso:
Carga horária no projeto:

Hora/Semanal:

3. COLABORADOR (ES):
Disciplinas Atendida pelo Projeto

Professor Responsável

Quantidade de
Monitores Solicitados

4. EMENTA (conteúdos a serem trabalhados no projeto)
5. METODOLOGIA OPERACIONAL
5.1 Ações Programáticas (Definição das atividades do projeto)
5.2 Execução das Ações Programáticas (Cronograma de atividades propostas)
5.3 Recursos Materiais (Material didático e de suporto necessário a realização do projeto)
5.4 Produção Intelectual Prevista (Descrever a produção acadêmica prevista com o
Projeto)

