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 RESOLUÇÃO 041 /19 – COSEPE 

 
 
APROVA ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 
MONITORIA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
DO UNIDEP, OFERTADOS NA MODALIDADE 
PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL E A 
DISTÂNCIA 
 

 Considerando o disposto no Artigo 9º do 
Regimento Geral da Faculdade Educacional do Sudoeste do Paraná – FADEP; 
 
                                                         O CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E 
EXTENSÃO APROVOU E EU, DIRETORA GERAL, NO USO DE MINHAS 
ATRIBUIÇÕES  REGIMENTAIS, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 
 
 
Artigo 1º. Fica aprovado as alterações no exercício de monitoria para os cursos 
de graduação da Faculdade de Pato Branco – FADEP, nos termos dessa 
Resolução. 
 
Artigo 2º. O exercício da monitoria deverá propiciar condições que favoreçam o 
desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos dos cursos de graduação, por 
meio de colaboração nas atividades de ensino, articuladas com as de pesquisa e 
de extensão, da (s) disciplina (s) objeto da monitoria. 
 
Parágrafo único: O exercício da monitoria far-se-á em uma disciplina específica 
ou conjunto de disciplinas afins, elencadas em estruturas curriculares de cursos de 
graduação, em colaboração com as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Artigo 3º - Os objetivos da monitoria são: 
 
I – estimular no aluno o interesse pela atividade docente; 
II – intensificar a cooperação entre o corpo docente e o discente, nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão; 
III – oferecer ao aluno de graduação a oportunidade de vivenciar as atividades de 
ensino na perspectiva do trabalho docente; 
IV – contribuir para a melhoria do ensino de graduação na FADEP. 
 
Artigo 4º - Cabe ao aluno monitor cooperar nas atividades de ensino pesquisa e 
extensão, conforme os encaminhamentos do (s) professor (es) orientador (es). 
 
Artigo 5º - Para o cumprimento de suas funções, o monitor deverá: 
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I – aprofundar estudos na disciplina objeto da monitoria; 
II – auxiliar o planejamento e realização de aulas e outras atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; 
 
III – orientar grupos de estudos de alunos de graduação. 
 
 
Artigo 6º - É vedado ao monitor: 
 
I – ministrar aulas teóricas e práticas; 
II – elaborar, aplicar e corrigir processos avaliativos. 
 
Artigo 7º - O exercício da monitoria será desenvolvido em duas modalidades: 
 
I – Exercício de monitoria vinculada ao recebimento de bolsa de incentivo técnico-
acadêmico. 
II – Exercício de monitoria voluntária. 
 
§ 1º - Para o exercício da monitoria que trata o I do art. 7º o recebimento de bolsa 
de incentivo se dará por meio de desconto nas parcelas da anuidade escolar, e 
será de até 50% (cinquenta por cento) do valor atual da bolsa de Iniciação 
Cientifica do CNPQ (IC).  
 
§ 2º - A bolsa será proporcional às horas semanais previstas no Edital de 
Monitoria, sendo o limite para 20h semanais, o % mencionado no § 1º. 
 
§ 3º - Quando o estudante Monitor pertencer ao programa PROUNI ou FIES 
Integral o pagamento da bolsa/auxílio será disponibilizada conforme definição do 
departamento financeiro. 
 
Artigo 8º O edital para seleção de Monitores de Disciplinas de Graduação, será 
publicado pelo Colegiado de Curso. 
 
§ 1º A quantidade de vagas, com Bolsa de Incentivo Técnico-Acadêmico, por 
edital, será definida e autorizada pela Direção Acadêmica que observará o limite 
mínimo de 2% (dois por cento) e máximo de 6% (seis por cento) do total de alunos 
matriculados por curso.  
 
§ 2º Cada curso, por semestre, poderá lançar 01 (um) edital de Monitoria no qual 
especificará a quantidade de vagas com bolsa de incentivo técnico-acadêmico e 
para monitoria voluntária, autorizadas pela Direção Acadêmica.  
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Artigo 9º - O número de vagas para o exercício da monitoria não poderá exceder 
ao número de Bolsas de Incentivo Técnico-Acadêmico e nº de vagas da Monitoria 
Voluntária aprovadas pela Direção Acadêmica. 
 
Artigo 10º - As atividades previstas para o monitor deverão ser orientadas por 
docentes, com título de especialista, no mínimo. 
 
Artigo 11º - A carga horária destinada para o(s) professor(es) orientador(es) 
desenvolver  os projetos de monitoria serão definidas pelo colegiado de curso. 
 
 
Artigo 12º Poderão candidatar-se, às atividades de monitoria, os alunos de 
graduação que tenham sido aprovados na disciplina ou conjunto de disciplinas 
afins, objeto de monitoria. 
 
Artigo 13º - O período de inscrição e de seleção para os candidatos à monitoria 
será fixado, em edital, pela Coordenação de Curso, ouvido o respectivo colegiado. 
 
Artigo 14º - Os candidatos às vagas de monitoria serão selecionados por banca 
constituída pelo respectivo Colegiado de Curso. 
 
§ 1º - A seleção será realizada por banca composta por três professores, 
designados pelo Colegiado de curso, sendo o orientador da disciplina, objeto da 
monitoria, membro nato da comissão. 
 
§ 2º - Caberá ao Colegiado homologar os resultados obtidos no processo de 
seleção dos candidatos e comunicá-los à Direção Geral. 
 
Artigo 15º - A seleção que trata o art. 13º será regulamentada pelos colegiados 
de cursos devendo considerar:  
 
I – o currículo do candidato, valorizando-se: 

a) aproveitamento na disciplina em que pleiteia a monitoria; 
b) média geral das notas no conjunto de disciplinas cursadas; 
c) atividades realizadas de ensino, pesquisa e extensão; 
d) participação em eventos acadêmicos e publicações. 

 
II – entrevista, na qual se avaliará: 

a) o interesse geral do candidato na monitoria e, em especial, na disciplina ou 
no conjunto de disciplinas afins a que concorre; 

b) cultura geral e disponibilidade do candidato; 
 
III – outras provas, a critério do Colegiado de Curso. 
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Artigo 16º – Em caso de substituição do monitor, deverá ser aproveitado aluno 
habilitado em seleção efetuada no mesmo ano, obedecida à ordem de 
classificação. 
 
Parágrafo Único: Não havendo aluno habilitado, a substituição far-se-á por nova 
seleção. 
 
Artigo 17º - Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente 
para o preenchimento das vagas e o resultado da seleção terá validade durante o 
ano letivo correspondente. 
 
 
 
 
Artigo 18º - São atribuições do orientador: 
 
I – de comum acordo com o monitor classificado, elaborar Plano de Atividades a 
ser desenvolvido durante o período de vigência da monitoria e submetê-lo à  
aprovação do Colegiado de Curso; 
II – orientar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo monitor; 
III – enviar relatório de frequência do monitor ao órgão administrativo responsável 
pelas providências com relação ao repasse da bolsa, até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao vencido; 
IV – propor ao Conselho de Administração Superior o cancelamento do 
pagamento da Bolsa de Incentivo Técnico-Acadêmico quando a avaliação do 
monitor  não cumprir, a contento, as atividades programadas. 
 
Artigo 19º - O horário de trabalho do monitor não poderá coincidir com o das 
atividades discentes das disciplinas em que estiver matriculado. 
 
Artigo 20º - A monitoria será exercida mediante designação do Diretor Geral, no 
regime de no mínimo 04 horas semanais e no máximo 20 horas semanais de 
atividades, pelo prazo máximo de 12 meses, dentro do exercício do ano civil. 
 
§ 1º - A função de monitoria poderá ser prorrogada para mais um exercício de 12 
meses consecutivos desde que recomendada pelo professor orientador e 
aprovada pelo colegiado de curso. 
 
§ 2º - O monitor poderá interromper o exercício da monitoria, de comum acordo 
com o orientador. 
 
§ 3º - A Coordenação de curso tem autonomia para definir a carga horária 
semanal, considerando as especificidades de cada Projeto. 
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Artigo 21º - O exercício da monitoria não estabelece qualquer vínculo 
empregatício com a FADEP. 
 
Artigo 22º - Não será permitida a acumulação de monitorias. 
 
Artigo 23º - O monitor deverá elaborar relatório semestral após o término do 
semestre letivo. 
 
Parágrafo Único – O relatório de que trata o caput deste artigo, antes de ser 
submetido à aprovação do Colegiado de Curso, deverá ser previamente apreciado 
pelo orientador. 
 
Artigo 24º - Após aprovação dos relatórios semestrais, o monitor fará jus a 
Certificado expedido pela Direção Geral.  
 
 
 
Artigo 25º - O aluno que for desligado de uma monitoria, por desempenho 
insuficiente, não poderá candidatar-se a outra. 
 
Artigo 26º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior de Ensino 
Pesquisa e Extensão – COSEPE. 
 
Artigo 27º Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogando a 
Resolução 023/01 do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – COSEPE e 
demais disposições em contrário. 
 
                                                   
                                                   Dê-se Ciência. 
 Cumpra-se. 
 
 Pato Branco, 21 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
             Kelen Beatris Lessa Mânica   
                                                              Diretora Geral                                                                                       
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Anexo I da Resolução 041/19 – Cosepe de 21 de fevereiro de 2019 

 
 

FACULDADE DE PATO BRANCO – FADEP        

TERMO DE COMPROMISSO DE OUTORGA E RECEBIMENTO DA BOLSA DE 
INCENTIVO TÉCNICO ACADÊMICO 

(MONITORIA) 

BOLSISTA 

NOME: 
 

RG: 
 

CPF: 

Curso: 
 

Ano/Semestre: 

 
 
A Faculdade de Pato Branco – FADEP, através do Colegiado de Curso  de 
________________________________________________________________________
_______________ e o BOLSISTA acima qualificado, têm entre si, justo e avançado o 
presente TERMO DE COMPROMISSO, que reger-se-á pelas condições abaixo aduzidas, 
com estrita observância do que dispõem a Resolução FADEP nº 041/19, de 21 de 
fevereiro de 2019. 
 
 

1. CABE À FADEP: 

a) conceder ao Bolsista acima Bolsa de Incentivo Técnico Acadêmico para o período 
de:__________________ a _________________; 

b) utilizar o valor da bolsa ao Bolsista, no desconto na mensalidade.  

c) informar à Coordenação Administrativo-Financeira sobre ocorrências que possam 
motivar a suspensão ou o cancelamento da BOLSA. 

 
 
2. CABE AO BOLSISTA: 

a) desenvolver, um Plano de Atividades, a ser elaborado em conjunto com orientador 
e aprovado pelos órgãos competentes da FADEP, conforme diretrizes definidas na 
Resolução do COSEPE  nº041/19, de 21 de fevereiro de 2019, e pelas condições abaixo 
aduzidas; 

b) cumprir  a carga horária definida para o desenvolvimento do Plano de Atividades, 
bem como as normas e regulamentos vigentes na FADEP e no  local onde for 
desenvolver suas atividades; 
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c) apresentar relatórios semestrais das atividades desenvolvidas ao Orientador. 
 

 
3. A BOLSA DE APOIO AO ESTUDANTE PODERÁ SER CANCELADA, A 
QUALQUER MOMENTO, SE: 

a) BOLSISTA abandonar o curso ou ficar reprovado por faltas em 25% das 
disciplinas em que estiver matriculado ou dos créditos cursados; 

b) BOLSISTA suspender sua matrícula; 

c) BOLSISTA trancar a matrícula em mais de um terço das disciplinas;  

d) BOLSISTA concluir o curso ou transferir-se; 

e) BOLSISTA deixar de comparecer, durante 15 (quinze) dias consecutivos ou 30 
(trinta) intercalados, às atividades programadas, sem justificativa aceita pelo Orientador;  

f) BOLSISTA passar a receber outra modalidade de Bolsa por outras instituições;  

 
4. Este TERMO não cria, nem envolve qualquer espécie de relação de emprego entre o 
BOLSISTA e a FADEP. 

 
 

5. O BOLSISTA declara que aceita a BOLSA DE INCENTIVO TÉCNICO ACADÊMICO, 
comprometendo-se a cumprir o disposto neste instrumento. 

 
 

E por estarem de acordo, lido e achado conforme, as partes e as testemunhas abaixo-
nomeadas assinam o presente instrumento, lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e para 
um só fim, ficando a primeira com a Direção Administrativa Financeira e a segunda com o 
BOLSISTA. 

 
 
 

___________________, _____de __________________________de____________.  
 
 
 
 
 

______________________________ 
Kelen Beatris Lessa Mânica 

Diretora Geral 

_______________________________ 
Bolsista 

 
 

 
 
 

______________________________ 
Testemunha 

_______________________________ 
Testemunha 
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Anexo II da Resolução 041/19 – Cosepe de 21 de fevereiro de 2019 

 
 

MONITORIA ACADÊMICA DO CURSO DE XXXXXXXXXXX DA FADEP  

PROCESSO SELETIVO 20XX-XX 
EDITAL 00X/20XX 

A Coordenação do Curso de XXXXXXXXXXXXXXX da Faculdade de Pato Branco – 
FADEP faz saber aos interessados que está aberto processo seletivo para vagas de 
monitoria acadêmica no curso de graduação em XXXXXXXXXX, para o ano letivo de 
XXXX, conforme as regras publicadas neste edital.  

I – Do objeto e dos pré-requisitos  

1. Este edital trata do processo seletivo para monitores do curso de XXXXXX da FADEP 
para as vagas a serem ofertadas no primeiro semestre de XXXX.  

2. Os candidatos para monitoria acadêmica devem ser alunos regularmente matriculados 
no curso de XXXXX da FADEP, aprovados em semestres anteriores nas disciplinas 
ofertadas. 

2.1. Os candidatos deverão disponibilizar xxh por semana para atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, orientados por docente. Dessas xxh, pelo menos xxh, deverão ser 
para orientação aos alunos do curso de XXXXXXXX da FADEP em atividades, locais e 
horários estabelecidos pelo Professor Orientador. 

II – Inscrição  

1. A inscrição ao processo seletivo para monitoria acadêmica do curso de 
XXXXXXXXXXXXa da FADEP será realizada através de formulário próprio, disponível na 
Secretaria da Coordenação, no período XX de XXX a XX de XXXX de XXXX.  

1.1 No ato da inscrição, o candidato poderá indicar até duas disciplinas de interesse em 
atuar como monitor acadêmico. A definição será realizada no processo seletivo, a partir 
da classificação em cada disciplina.  

1.2 O número de vagas/modalidade será de:  (EXEMPLO) 

Área Vagas Vagas/ Modalidade 

xxxx 02(duas) 01 - monitoria vinculada ao recebimento 
de bolsa de incentivo técnico-acadêmico. 
01 - monitoria voluntária 

   



 

9 

 

 

 

III - Do processo seletivo: 

O processo seletivo será realizado através de prova, entrega de currículo e entrevista 
realizada pelos docentes orientadores com finalidade de classificar os candidatos por 
ordem decrescente até o número suficiente de candidatos para o preenchimento do 
número de vagas ofertadas. O candidato melhor classificado em cada área receberá a 
Bolsa de incentivo técnico-acadêmico, proporcional às horas semanais. As demais vagas 
da área serão destinadas ao Exercício de monitoria voluntária. 

IV – Da Prova  

1. A prova prevista neste edital será organizada pelo professor orientador, nomeado pela 
Coordenação do Curso de XXXXXXXX da FADEP.  

1.1 A prova será́ realizada no período dia XX de XXX de XXXX, em horário agendado 
pelo docente orientador. A entrega do currículo deverá ocorrer imediatamente após o 
término da prova e a entrevista será agendada pelo docente orientador após a correção 
da prova. 

1.2 A prova abrangerá os conteúdos trabalhados pela unidade curricular no semestre 
letivo anterior e terá xx(xx) questões de múltipla escolha e xx(xxx) questão dissertativa.  

1.3 A prova terá́ a duração de no máximo xx (xx hora(s)).  

1.4 A prova será corrigida pelo professor orientador.  

1.5 A classificação final dos candidatos será́ publicada em mural da FADEP no dia XXX 
de XXXX de XXXX, a partir das XXX horas.  

V – Organização da Monitoria  

1. A organização da monitoria será realizada no período de XX a XX de XXXXX de 
XXXXX e será finalizada com a entrega à Coordenação de dois planos, descritos a seguir  

1.1 Plano de Atividades do Monitor. Apresentará as seguintes atividades a serem 
desenvolvidas pelos monitores, ajustadas à unidade curricular em questão: 

• Aprofundar conhecimentos em temas específicos orientados e indicados pelo 
professor orientador, dentro do prazo previamente estipulado; 

• Auxiliar no planejamento e realização de outras atividades de ensino, pesquisa e 
extensão que venham a ser desenvolvidas pelos alunos, sob orientação do 
professor Orientador; 

• Orientar grupos de estudos de alunos cursantes da disciplina; 

• Cumprir a carga horária destinada ao projeto; 
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• Entrega de relatório após o termino do semestre letivo. 

1.2 Plano de Orientação Docente. Apresentará as seguintes atividades do professor 
orientador, ajustadas à unidade curricular em questão: 

• Seleção de textos pertinentes aos conteúdos da disciplina, de forma a preparar os 
monitores para orientação e acompanhamento de acadêmicos; 

• Discussão a respeito dos planos de ensino, seus objetivos e a coerência envolvida 
em sua elaboração; 

• Discussão de estratégias didáticas capazes de estimular a criatividade a respeito 
de metodologias que promovam aprendizado de forma mais efetiva; 

• Estimular o planejamento da orientação dos grupos de alunos, lançando mão de 
recursos que possam enriquecer os encontros para estudo; 

• Avaliar e orientar as atividades realizadas pelos monitores, incentivando a busca 
contínua por aprendizado que possa fundamentar suas necessidades, e as 
práticas de ensino e aprendizagem, apresentando relatório final. 
 
 

VI – Frequência e Certificação  

1. Frequência – O professor orientador será responsável por validar a frequência mínima 
de 75% das atividades propostas.   

2. Certificação – o professor orientador será responsável por validar que o monitor 
atingiu os objetivos de frequência e do plano de monitoria, entregando relatório de 
atividades no final do semestre. O certificado será emitido no início do semestre seguinte. 

 

VII – Considerações Finais  

1.  Eventuais casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso em primeira 
instância e pela Direção Geral em segunda instância.  

2. Este edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação.  

 

Pato Branco, XX de XXXX de XXXX. 

 
XXXXXXXXXXXXXX 
Coordenação de curso 
 


