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REGULAMENTO DE MONITORIA 

 Art. 1º. O presente regulamento estabelece as regras para o exercício da Monitoria nos Cursos de 
Graduação da Faculdade do Futuro. 

 Art. 2º. São objetivos do Programa de Monitoria: 

I. Formar e capacitar 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. 

 
 Art. 3º. São oferecidas duas modalidades de monitoria: 

                          I. Monitor 

                          II. Monitor-Voluntário.  

§ 1º As vagas para monitoria serão determinadas pelo Núcleo de Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-
Graduação (NEPP) e pela Coordenação de Curso, observado o disposto no Artigo 4º deste 
Regulamento. 

§ 2º O preenchimento das vagas para monitor e monitor-voluntário dar-se-á em decorrência da 
classificação dos candidatos no processo seletivo após publicação das notas em caráter 
decrescente. 

 § 3º As vagas adicionais ao programa de monitoria-voluntária poderão ser solicitadas pelos 
docentes responsáveis pelas disciplinas com o parecer favorável do Coordenador do Curso, ocasião 
em que será realizado o aproveitamento dos acadêmicos aprovados. 

§ 4º. Na modalidade do inciso I, o acadêmico fará jus a uma bolsa mensal que será concedida na 
forma de desconto nas parcelas mensais das semestralidades em que o mesmo tiver sido aprovado 
para o exercício do cargo, a contar da data de sua aprovação e efetiva prestação de serviço. 

§ 5º. No caso de aprovação para o exercício de monitoria de acadêmicos detentores de FIES e 
bolsas ProUni de 100% (cem por cento), o valor será concedido em espécie através de pagamento a 
ser realizado pela Contabilidade mediante o respectivo recibo.  

§ 6º. O valor da bolsa-desconto será afixada pelo Diretor Geral através de Portaria, considerando-se 
a carga horária máxima destinada à prestação da monitoria. O valor a ser concedido a cada monitor 
será proporcional às horas mensais de efetivo serviço na função de monitor tendo por base a carga 
horária máxima admitida para a prestação da monitoria.   
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§ 7º Somente fará jus a bolsa-desconto na modalidade Monitor, o aluno que mantiver durante o 
período de vigência da monitoria o Coeficiente de Rendimento (CR) acima de 70% (setenta por 
cento). 

§ 8º. Se ao final da etapa avaliativa o Coeficiente de Rendimento (CR) do monitor bolsista for inferior 
ao exigido no parágrafo anterior, este terá seu Termo de Compromisso automaticamente revogado, 
sendo dispensado de suas funções e convocando-se o acadêmico subsequente aprovado e que 
esteja em lista de espera.  

§ 9º As duas modalidades de monitoria farão jus ao certificado, expedido pelo NEPP, desde que o 
monitor tenha cumprido com suas obrigações expostas no Art. 6º deste Regulamento. 

Art. 4º. Semestralmente, em data estabelecida no calendário acadêmico, os Coordenadores de 
Curso deverão encaminhar ao NEPP, por meio do Formulário de Solicitação de Vagas para o 
Programa de Monitoria, os pedidos de vagas para monitor, dentro das necessidades previstas em 
seus planos de trabalho para o período.  

§1º O Coordenador do NEPP, com base no parecer da Coordenação de Curso, fixará o número de 
bolsas do Programa de Monitoria, por curso, em função das propostas encaminhadas.  
  
§ 2º A distribuição semestral de vagas para monitor cabe ao Coordenador do NEPP que, baseado 
nas necessidades dos Cursos e no número de bolsas autorizadas pelo Diretor Geral, fixará o 
número de disciplinas a serem contempladas.  
  
§ 3º. Ocorrendo o oferecimento de um quantitativo maior de vagas não contempladas pela 
concessão de bolsas autorizadas, estas serão oferecidas na modalidade de monitor-voluntário, 
dependendo do interesse e disponibilidade do acadêmico aprovado.  
   
Art. 5º. São atribuições do monitor: 
 

I. Participar da elaboração do plano de trabalho da monitoria com o (s) 
professor (es) orientador (es);  

 
II. Interagir com os professores e os alunos, visando ao desenvolvimento 

da aprendizagem; 
 
III. Auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentais, 

na preparação de material didático e  em atividades de classe e/ ou de 
laboratório.  

 
IV. Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico no processo 

ensino-aprendizagem.  
 

 Parágrafo único. Fica vedado ao monitor o exercício da docência e de quaisquer atividades de 
caráter administrativo, de julgamento, de verificação de aprendizagem e de supervisão de estágio. 



                                                                                        FACULDADE DO FUTURO 

                                                                             Recredenciada pela Portaria nº. 1.266, de 18/10/2012,  

                                                                                                         publicada no D.O.U. de 19/10/2012. 

 Art. 6º. São obrigações do monitor:  

I. Exercer suas tarefas, conforme plano de trabalho elaborado, juntamente 
com o (s) professor (es) orientador (es);  

 
II. Cumprir com as atividades de monitoria, conforme horários 

estabelecidos pelo professor orientador;  
 

III. Reservar e tornar público o horário e o local onde prestará atendimento 
aos discentes. 

 
IV. Apresentar ao professor orientador relatório mensal de suas atividades, 

segundo modelo estabelecido pelo Regulamento.  
 

V. Exercer suas funções zelando pelo princípio da ética, da moral e do 
respeito, resguardando o sigilo e a discrição inerentes ao exercício da 
monitoria. 

 

 §1º. O cumprimento das obrigações de monitor é condição necessária para que o acadêmico venha 
a ser certificado pela sua participação no Programa de Monitoria. 

 §2º. O descumprimento das atribuições e obrigações, por parte do monitor, será considerado falta 
grave, podendo o acadêmico incorrer na sanção de perda das funções de monitor. 

 Art.7º. São atribuições do Professor Orientador: 

I- Acompanhar, orientar e avaliar, periodicamente, o desempenho do 
monitor;  

 
II- Controlar a assiduidade do monitor; 

 
III- Recolher, mensalmente, o relatório de avaliação do monitor;  
 
IV- Encaminhar à Coordenação do Curso os relatórios do monitor bolsista 

e monitor voluntário, com parecer avaliativo, até a data estipulada pelo 
NEPP. 

 

Parágrafo Único. Os relatórios e os pareceres do orientador e do Coordenador do Curso serão 
encaminhados ao Coordenador do NEPP. 

Art. 8º. O Edital para o processo de seleção da Monitoria, elaborado pelo NEPP, com as informações 
enviadas pelas Coordenações de Cursos e homologado pelo Diretor Acadêmico, deverá conter, 
obrigatoriamente: 
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I. Relação da (s) disciplina (s) contemplada (s), especificando o número de vagas por 
disciplina; 

II. Especificação de quais disciplinas serão objeto de concessão de bolsa-desconto; 
 

  III. Número de vagas por Curso; 
 
  IV. Local, horário e período de inscrição;  

  V. Relação de documentos necessários: ficha de inscrição devidamente preenchida e histórico 
escolar atualizado ou boletim que comprove a aprovação na disciplina escolhida para monitoria;  

   VI. Dia e hora do exame de seleção;  

  VII. Requisitos para inscrição, tipo de prova e critérios de classificação. 

  Art. 9º. O ingresso no Programa de Monitoria Acadêmica é feito, obrigatoriamente, por meio de 
processo de seleção.  

§ 1º. Pode inscrever-se para o exame de seleção apenas o aluno de graduação da Faculdade do 
Futuro e que atenda aos seguintes requisitos: 

I. Ter sido aprovado na disciplina curricular, objeto da Monitoria; 

II. Não ter sofrido nenhum tipo de sanção disciplinar segundo estabelecido 
por artigo próprio do Regimento Interno; 

III. Estar regularmente matriculado. 

IV.Ter disponibilidade de no máximo 6 (seis) horas semanais. 

§ 2º. No caso de novos cursos autorizados ou de cursos em que a disciplina estiver sendo 
ministrada pela primeira vez, poderá ser admitida a participação de acadêmicos em curso, desde 
que a média na disciplina a que concorra seja superior a 70,0 (setenta) e a média para classificação 
obedeça ao disposto no § 4º deste artigo.    

§ 3º. O processo de seleção será composto por 03 etapas: 

a) uma prova escrita de caráter eliminatório, no valor de 100,0 pontos; 

b) de entrevista, com peso dois (2); 

c) análise de histórico escolar com peso um (1), de caráter classificatório; 

  § 4º Os alunos com nota inferior a 70,0 (setenta) serão desclassificados, atendendo ao 
estabelecido no parágrafo anterior; 
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  § 5º No caso de candidatos com notas finais iguais, serão utilizados os seguintes critérios de 
desempate, seguindo a ordem exposta: 

                       a) Aprovação na disciplina com a maior nota;  

                       b) Maior número de disciplinas aprovadas;  

                       c) Escolha do orientador.  

 § 6º O processo seletivo será válido por doze meses. 

 § 7º O Coordenador do NEPP homologará os resultados e divulgará as Atas de Seleção, com os 
resultados, dentro dos prazos estabelecidos no Edital. 

 § 8º Caso haja discordância por parte do candidato com relação ao resultado, caberá recurso, no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de divulgação do resultado, ao professor orientador e, 
deste, para o Coordenador do Curso, em igual prazo. 

  § 9º O aluno não pode exercer a monitoria em mais de uma disciplina, simultaneamente, bem como 
acumular bolsa concedida pela modalidade de monitor. 

  Art. 10º. As vagas distribuídas aos Cursos de Graduação e não preenchidas por ocasião do 
processo de seleção serão remanejadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 § 1º As vagas não preenchidas neste prazo retornam ao NEPP para possível remanejamento, de 
acordo com o parecer do Coordenador do NEPP. 

 § 2º O Coordenador de Curso deverá comunicar, imediatamente, ao NEPP, a vacância surgida por 
qualquer motivo. 

  § 3º A vaga em aberto será preenchida pelo candidato classificado que obteve melhor desempenho 
no processo de seleção, obedecendo-se os critérios de aprovação. Caso não haja candidato 
classificado, o Diretor Acadêmico poderá requerer ao NEPP a criação de um Exame de Seleção 
Extraordinário, para o preenchimento da vaga. 

  Art.11º. A seleção e o exercício das atividades serão orientados e supervisionados pelo Professor 
Orientador. 

  Art.12º. O horário das atividades do monitor não poderá, em nenhuma hipótese, prejudicar o 
horário a que estiver obrigado como discente, nas disciplinas do período em que se encontre 
matriculado.  

Art.13º. Os monitores e monitores-voluntários exercerão suas atividades sem qualquer vínculo 
empregatício com a Faculdade do Futuro. 

§ 1º O monitor deverá assinar um termo de compromisso firmado com a Faculdade do Futuro, que 
terá periodicidade semestral, logo após o ato de seleção, concordando com as condições expressas 
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neste Regulamento e no edital de seleção, podendo ser renovado por no máximo uma vez. Após 
esse período, se houver interesse, o aluno poderá participar de um novo processo seletivo. 

Art.14º. A duração do exercício da monitoria obedecerá o prazo no máximo de 12 (doze) meses.  

§ 1º Perderá, automaticamente, a bolsa o monitor que se graduar ou aquele que não atender às 
exigências para as quais foi selecionado, conforme avaliação do Professor Orientador e 
Coordenação de Curso, e que não cumprir com o prazo de entrega dos relatórios. 

§ 2º Nos casos referidos no parágrafo anterior, faz-se necessária imediata comunicação ao 
Coordenador de Curso, que tomará as providências exigíveis ao caso.  

Art.16º. Ao término do exercício das atividades de monitoria, referente ao período letivo respectivo, o 
aluno e seu orientador receberão Certificados correspondentes às funções exercidas. 

  §1º Faz jus o certificado o monitor que completar, com aproveitamento de, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento), as atividades programadas no período de monitoria previsto. 

 § 2º O certificado de monitoria é expedido pelo NEPP, quando solicitado pelo monitor, via protocolo, 
e mediante a entrega dos relatórios de avaliação. 

Art. 17º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral da Faculdade do Futuro, após ouvido 
a Direção Acadêmica, os Coordenadores de Curso e o Coordenador do NEPP. 

 Art.19º. Este Regulamento entra em vigor depois de sua aprovação pelo Conselho Superior da 
Faculdade do Futuro.  

 

       Manhuaçu, 22 de setembro de 2015. 
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Formulário de solicitação de vaga para o Programa de Monitoria Acadêmica do ___ semestre 

de 20___ 
 

1. Solicitação de vaga de monitoria para: 

Disciplinas Curso Período 
Enumere conforme 

legenda* 

    

    

    

    

    

    

    

    

*Legenda:  
1)  Solicitação de nova vaga de monitoria; 
2)  Renovação de vaga de monitoria e do aluno-monitor (acrescentar o nome do aluno-monitor e 
certifique-se que o aluno atenda aos critérios do Art.14 do Regulamento de Monitoria).  
3)  Renovação de vaga de monitoria com seleção de novo aluno-monitor. 
 

2. Justificativa da necessidade de monitoria (s): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Manhuaçu, ___ de ___________ de 20__. 
 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Coordenador de Curso 

 
 
 

______________________________________________ 
Parecer e Assinatura da Coordenação do NEPP 
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Relatório de atividades do Programa de Monitoria Acadêmica 
 

1. Descreva as atividades desenvolvidas pelo monitor, incluindo a carga horária destinada a cada 
grupo de atividades: 

 
a) Atividades de atendimento aos alunos (individual e/ ou em grupo). 

 
b) Atividades de auxílio a pratica pedagógica do professor orientador. 

 
c) Outras atividades desenvolvidas pelo monitor. 

 
2. Relate o desempenho do monitor ao longo do desenvolvimento de suas atividades. 
 
3. Descreva as atividades de orientação realizadas pelo professor-orientador, incluindo a carga 
horária destinada a tais atividades. 
 
 
 
 
 
 

 
Manhuaçu, ____ de _____________ de 20 __. 

 
 
 

________________________ 
Professor Orientador 

 
 

_________________________ 
Coordenador de Curso 

 
 

_________________________ 
Coordenador NEPP 
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TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA 

 

Eu,____________________________________________ aluno do Curso de 

_______________________________, matrícula n° ________________ monitor acadêmico da 

disciplina _________________________, declaro estar ciente das cláusulas enumeradas no 

presente Regulamento de Monitoria Acadêmica, as quais me comprometo cumprir integralmente. 

 

 

Manhuaçu, ____ de _____________ de 20 __. 
 
 
 
 
 

________________________ 
Aluno Monitor 

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Coordenador NEPP 

 
 

 


