
 

PROGRAMA MONITOR 

EGRESSO FCB 2018 

 
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 de Egressos na Instituição 

que pretendam atuar com Monitoria de Ensino e/ou outras atividades de Pesquisa, Ensino ou 

Extensão vinculadas a FCB. 

 

1. Do Programa Monitor Egresso 2018 

 

O Programa Monitor Egresso 2018 será desenvolvido por meio de projetos desenvolvido por ex-

alunos que pretendem executar atividades acadêmicas com o apoio da FCB. Os projetos devem 

ser aprovados pelo Núcleo Docente Estruturante antes de iniciar os trabalhos.  

1.1 Serão admitidos projetos nas seguintes áreas: 

 

 Monitoria de Disciplina (Egresso com habilidade em determinado conteúdo e 

que se propõe a ajudar no processo de aprendizagem); 

 Curso de Extensão (realização de curso que busque ampliar o conhecimento 

teórico com a prática ou levar para o público externo elementos apreendidos 

nas atividades acadêmicas); 

 Projeto de Pesquisa (Auxilio institucional para o desenvolvimento de projeto 

de pesquisa, inclusive com possibilidade de participação da iniciação 

cientifica); 

 Realização de Evento Acadêmico (Organização de Evento de interesse da 

comunidade Acadêmica); 

 Visita Técnica (Organização de Projeto de Ensino que utilize de Visita 

Técnica); 

 

1.2 A submissão do projeto deverá obedecer a todos os tópicos presente no ANEXO I e será 

enviada para o endereço: editais@fcb.edu.br com o assunto: “Programa Monitor Egresso”. 

Pedidos de esclarecimento também podem ser enviados para o mesmo e-mail e serão prontamente 

respondidos.  

 

 

mailto:editais@fcb.edu.br


2. Modalidade: 

2.1 Voluntário: o aluno atua em caráter voluntário, receberá da instituição um certificado 

correspondente a quantidade de horas complementares aprovadas no projeto. 

2.2 Remunerado: remunerada por recursos advindos do orçamento do projeto aprovado e 

ainda receberá da FCB certificado correspondente a quantidade de horas 

complementares aprovadas no projeto;  

 

3. Requisitos Obrigatórios:   

 Concluído curso de graduação na FCB; 

 Projeto de Monitor Egresso 

 Disponibilidade para viabilização do projeto que é proponente; 

 Assinatura do termo de compromisso de Monitoria; 

 

4. Aprovação dos Projetos:  

a. Relação com a natureza e os objetivos da FCB;  

b. Articulação da proposta com a teoria e/ou prática;  

c. Contribuição para a construção, consolidação e avaliação do saber acadêmico;  

d. Criação, desenvolvimento e difusão de novas metodologias de ensino;  

e. Previsão de sistematização de resultados e da divulgação dos trabalhos produzidos.  

 

5. Cancelamento do Projeto  

O projeto será cancelado caso não atenda adequadamente às atividades propostas.  

 

Colatina, 10 de Abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

1. IDENTIFICAÇÃO: PROJETO MONITOR EGRESSO 

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 Egresso responsável)  

Nome: 

Telefone: (00) 0000-0000 E-mail: 

Núcleo/Curso: 

Carga horária no projeto: Hora/Semanal: 

 

3. COLABORADOR (ES):  

Nome: 

Telefone: (00) 0000-0000 E-mail: 

Núcleo/Curso: 

Carga horária no projeto: Hora/Semanal: 

 

4. OBJETIVOS (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)  


