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1 INTRODUÇÃO

O presente Guia objetiva proporcionar aos professores orientadores de alunosmonitores da UNICALDAS informações sobre a MONITORIA, entendida como
possibilidade de aprofundamento da formação acadêmica do aluno de graduação.

2 MONITORIA

A Monitoria é a modalidade de ensino e aprendizagem, dentro das necessidades
de formação acadêmica, destinada aos alunos regularmente matriculados. Objetiva
despertar o interesse pela docência, mediante, o desempenho de atividades ligadas ao
ensino, possibilitando a experiência da vida acadêmica, por meio da participação em
diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas dos cursos, além
de possibilitar a apropriação de habilidades em atividades didáticas, conforme as
normas estabelecidas neste guia.
2.1 Monitoria: forma alternativa de trabalho pedagógico

A prática da Monitoria no contexto educativo, data de longo tempo e se define
como processo pelo qual alunos auxiliam alunos na situação ensino e aprendizagem,
buscando desenvolvimento do pensamento pedagógico de orientação críticoprogressista. Os procedimentos de monitoria vêm ganhando espaço no contexto da
realidade educacional das instituições de educação superior. A monitoria, como
procedimento pedagógico, tem demonstrado sua utilidade, à medida que atende às
dimensões “política, técnica e humana da prática pedagógica” (CANDAU, 1986, p.12).

2.2 Monitor da UNICALDAS

É o aluno de graduação selecionado para exercer, juntamente com o professor,
atividades técnico-didáticas condizentes com o seu grau de conhecimento junto à
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determinada disciplina, já por ele cursada e/ou em curso. Vale destacar que o monitor
não substitui o professor na disciplina.

2.3 Competências e deveres do professor-orientador de Monitoria

a) Dar oportunidade ao aluno para que ele acompanhe as atividades didáticocientíficas da disciplina e/ou grupo de disciplinas, inclusive a preparação e
seleção de material para aulas teóricas-práticas e trabalhos escolares;
b) Propiciar ao aluno oportunidade de auxiliar no preparo de trabalhos práticos e
experimentais, compatíveis com seu nível de conhecimento e experiência na
disciplina e/ou grupo de disciplinas;
c) Planejar estratégias juntamente com o aluno-monitor para que o mesmo faça um
efetivo acompanhamento das turmas;
d) Elaborar juntamente com o aluno-monitor, o plano de trabalho (conforme modelo
em anexo). Nesse plano, deve-se pensar em todas as atividades a serem
realizadas pelo aluno-monitor e a carga horária a ser dispensada para cada uma
delas;
e) Supervisionar as atividades realizadas pelo aluno-monitor;
f) Fazer o acompanhamento efetivo do aluno-monitor e auxiliá-lo sempre que lhe
for solicitado;
g) Apresentar à Coordenação de Iniciação Científica e Extensão, ao final de cada
semestre, a avaliação final (conforme modelo em anexo) e assinar o formulário
de acompanhamento referente às atividades em cada mês do aluno-monitor
(anexo).
É vedado ao Monitor ministrar aulas teóricas, bem como executar tarefas
de aulas práticas e semelhantes, sem a supervisão do professor da disciplina.

2.4 Jornada e exercício da Monitoria

O monitor cumprirá a sua jornada em horário não conflitante com o de suas
aulas, conforme quadro de ofertas de bolsas, publicadas no Programa de Bolsas de

4

Estudo (on line no site da instituição), distribuídas entre as diversas atividades
propostas pelo professor-orientador da Monitoria.
2.5 Cancelamento da Monitoria

A monitoria poderá ser cancelada nos seguintes casos:

a) por indicação do professor da disciplina ao qual o monitor está vinculado, após
aprovação do Colegiado de Curso;
b) por trancamento de matrícula;
c) por obtenção de frequência inferior a 80% (oitenta por cento) às atividades de
monitoria, a cada mês;]
d) por apresentar rendimento escolar insatisfatório, com a média ponderada das notas
das disciplinas que esteja cursando inferior a 7,0, ocorrendo a avaliação a cada
bimestre;
e) por não apresentar o formulário de acompanhamento mensal e/ou a avaliação final à
Coordenação de Iniciação Científica e Extensão, em prazo hábil.

É de total responsabilidade do professor-orientador, acompanhar o monitor e
solicitar o cancelamento da bolsa nos casos previstos, sob pena de não
renovação da mesma no semestre seguinte.

2.6 Certificação da Monitoria

O aluno receberá, após o seu tempo de monitor, um certificado de Monitoria
contendo a disciplina e a carga horária da mesma, assinado pela Coordenação de
Iniciação Científica e Extensão e pelo Diretor.
No caso de Monitoria voluntária, é responsabilidade do professor e da
coordenação de curso oferecer ao aluno uma declaração de que ele atuou como
monitor voluntário da disciplina por dado período.

5

2.7 Calendário da Monitoria

DATA

DESCRIÇÃO

LOCAL

Abril / Novembro

Divulgação on-line e Inscrição

No site da UNICALDAS

Fevereiro / Agosto

Entrega do Plano de Trabalho

Coordenação de Iniciação
Científica e Extensão

Fevereiro / Agosto

Fevereiro a Julho

Entrega do formulário mensal de

Coordenação de Iniciação

acompanhamento

Científica e Extensão

Desenvolvimentos das atividades Professor-orientador

Agosto a Dezembro

de Monitoria

Dezembro e Julho

Entrega do formulário de

Professor-orientador

avaliação final do docente e

Coordenação de Iniciação

discente

Científica e Extensão
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