
EDITAL Nº 001/FAMA/MONITORIA/2019 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA – FAMA /2019 -1 

 

A DIRETORA GERAL DA FACULDADE DA AMAZÔNIA - FAMA, no uso de suas 

atribuições, resolve divulgar o edital do Programa Institucional de Monitoria para o primeiro 

semestre de 2019 no âmbito da FAMA. 

 

1. Do Programa 

1.1. O Programa de Monitoria visa contribuir para a melhoria da qualidade dos cursos de 

graduação, promover cooperação entre professores e alunos e estimular a iniciação à docência; 

1.2. O Programa terá início no 1º Semestre Acadêmico de 2019, respeitando-se o Calendário do 

ano letivo vigente; 

 

2. Dos Monitores e Professores Orientadores 

2.1.  Ao Monitor caberá desenvolver suas atividades em contato direto com os colegas e com o 

professor, adquirindo, através de suas experiências, habilidades diretamente relacionadas ao 

processo de ensino e aprendizagem. 

2.2. Ao Monitor caberá auxiliar o professor no preparo de aulas práticas. 

2.3. Ao Monitor caberá ministrar aulas de reforço escolar extraclasse. 

2.4. Ao Monitor caberá auxiliar os alunos na resolução de exercícios e estudos dirigidos passados 

em sala de aula. 

2.5. Ao Monitor e ao Professor Orientador caberá apresentar relatórios de atividades mensais, 

sendo que o pagamento das bolsas está vinculado à entrega dos relatórios. 

2.6. Ao Professor Orientador caberá auxiliar o monitor no bom cumprimento das atribuições 

acima descritas, treinar e orientar o aluno beneficiário do Programa Institucional de Bolsas de 

Monitoria, auxiliar na elaboração dos relatórios mensais de atividades. 

2.7. É vetado ao monitor exercer atribuições docentes, tais como: ministrar aulas, correção de 

provas e relatórios, dentre outras atividades.  

2.8. Aos monitores e professores serão fornecidos certificados ao final do Programa de Monitoria. 

2.9. O monitor deve dedicar 12 horas por semana ao Programa de Monitoria. 

 

 

 



3. Das Bolsas 

3.1. Serão oferecidas bolsas de monitoria nos quatro cursos regulares de graduação existentes na 

Faculdade da Amazônia.  

3.2. Os bolsistas receberão uma contribuição financeira estipulada no valor de 400,00 R$ 

(quatrocentos reais). 

Parágrafo único: Os depósitos acontecerão na primeira quinzena do mês subsequente ao mês de 

referência. 

3.3. A bolsa poderá ser recebida diretamente pelo aluno ou debitada das suas mensalidades. 

3.4. No total, serão disponibilizadas 9 (nove) bolsas distribuídas entre os cursos de graduação da 

Faculdade da Amazônia. 

3.5. O Programa disponibilizará 04 (quatro) meses de bolsa, pagas, referentes aos meses de 

março, abril, maio e junho de 2019. 

Parágrafo 1: A bolsa poderá ser prorrogada por até 4 (quatro) meses, correspondente ao 2º 

Semestre Acadêmico de 2019.  

Parágrafo 2: O Programa será retomado em Agosto de 2019. 

3.6. No último dia útil de cada mês de vigência da bolsa deve ser entregue o relatório parcial de 

atividades do monitor, como condição para o recebimento da contribuição prevista no parágrafo 

único do item 3.2. 

Parágrafo único: O relatório de atividades é também responsabilidade do professor orientador. 

3.7. Ao final do período de monitoria devem ser apresentados relatórios finais, incluindo todas as 

atividades desenvolvidas ao longo do semestre de maneira detalhada. 

 

4. Da Submissão da proposta 

4.1. Da Inscrição 

4.1.1 As inscrições estarão abertas no período de 18/02/2019 a 28/02/2019. 

4.1.2 Estão aptos a se inscreverem os alunos regulares dos cursos de graduação da Faculdade da 

Amazônia que já tiverem cursado e sido aprovados nas disciplinas às quais se destinam as vagas 

de monitoria. 

4.1.3 Caberá ao aluno pleiteante realizar a inscrição. 

4.1.4 O aluno pleiteante só poderá se inscrever em apenas 1 (uma) vaga deste edital. 

4.1.4. O formulário necessário para a inscrição estará disponível na Direção Acadêmica e nas 

coordenações dos cursos da instituição, como o Anexo I deste edital. 

4.1.5. O modelo da carta de aprovação e concordância que deverá ser assinada pelo coordenador/a 

de curso e pelo Professor Orientador estará disponível na Direção Acadêmica da Faculdade da 

Amazônia e como Anexo II deste edital. 



4.1.6 Para realizar a inscrição o aluno deve reunir os seguintes documentos impressos: Formulário 

de Inscrição; Carta de Aprovação Assinada pelo Professor Orientador e Coordenador de Curso; 

Histórico simples retirado na Secretaria, e Plano de trabalho resumido (Anexo III). 

 

4.2. Das vagas 

4.2.1. Serão oferecidas 9 vagas no total divididas em 3 grandes áreas: Ciências Agrárias; Serviço 

Social e Psicologia. (Quadro I). 

Área (nº de bolsas) Área específica Professor Disciplinas atendidas 

Ciências Agrárias -3 

Ensino de Química 
Mariana da Costa 

Neves 

Quím. Ger. e inorgânica 

Quím. Org. e analítica 

Bioquímica 

Ciências Exatas Carlos H. S. Arruda 

Cálculo I 

Cálculo II 

Física geral 

Estatística básica 

Exatas aplicadas José. O. da Silva 

Desenho técnico 

Construções rurais 

Topografia 

Serviço Social -3 

Fundamentos teórico-
metodológicos da vida 

social 

Eline da Silva Bispo Economia Política 

Carolina Fernandes 
Política Social I 

Formação sócio-
histórica da sociedade 

brasileira 

Rafael Nunes Reis Movimentos Sociais 

Angelita Martignago 
Pesquisa em Serviço 

Social I 

Fundamentos do 
trabalho profissional 

Simone Stein 
Fundamentos históricos, 
teóricos e metodológicos 

do serviço sociaI II 

Psicologia -3 

Psicofarmacologia Eldessandra Costa Psicofarmacologia 

Ensino da Genética e 
suas inter-relações com 

a Psicologia 

Nathalia Góes Duarte 
de Castro 

Genética e Evolução 

Neuroanatomofisiologia 
Adriana Araújo 

Machado 
Neuroanatomofisiologia 

Quadro I : Lista de vagas por curso e áreas de conhecimento disponíveis para monitoria em 2019-

1. 

 

5. Critérios para seleção dos monitores; 

5.1. Tempo disponível para as atividades da monitoria. 

Parágrafo Único: As atividades dos monitores não poderão conflitar com suas obrigações 

acadêmicas; 

5.2. Não haver acúmulo de bolsas acadêmicas - PIBIC, Quilombola. 



5.3. É necessário ter obrigatoriamente cursado e sido aprovado nas disciplinas para as quais as 

vagas de monitoria se destinam. 

5.4. Ter desempenho acadêmico satisfatório. 

5.4. Os docentes orientadores indicados pelos colegiados dos cursos de graduação serão os 

responsáveis por selecionar os monitores. 

 

6. Dos relatórios 

6.1. Ao final de cada mês de vigência do programa deverá ser enviado um relatório parcial das 

atividades. 

6.2. Ao final da vigência do programa (junho) deverá ser entregue à Direção Acadêmica da 

Faculdade da Amazônia o relatório final que obrigatoriamente deve conter além das atividades, 

devidamente documentadas, os seguintes documentos: 

6.2.1. Análise crítica do trabalho desenvolvido (pontos positivos e negativos) e expectativas sobre 

a continuidade da monitoria; 

6.2.2. Avaliação individual do desempenho dos monitores envolvidos por parte dos professores; 

6.1.3. Avaliação individual de cada monitor acerca de sua experiência no projeto de monitoria e 

com os professores orientadores; 

6.1.4. Avaliação do projeto e dos monitores pelo público alvo (alunos de graduação envolvidos), 

por meio de um instrumento eficiente (Ex.: Questionário); 

 

7. Do Calendário 

7.1. O calendário das atividades do programa de monitoria pode ser consultado no quadro II. 

18/02/2019  Publicação Edital Monitoria 

18/02/2019 a 28/02/2019 Período para encaminhamento das Inscrições 

01/03/2019 Divulgação dos resultados – alunos selecionados 

06/03/2019 Início das atividades de monitoria 

05/07/2019 Data limite para entrega dos relatórios finais 

Abril/19 Primeiro pagamento 

Maio/19 Segundo pagamento 

Junho/19 Terceiro pagamento 

Julho/19 Quarto e último pagamento 

Quadro II. Cronograma de atividades do Edital do Programa de Monitoria. 

  

 

8. Disposições Finais 

8.1.  Os casos omissos deste Edital serão decididos pela Comissão de Monitoria, composta pela 

Diretoria Acadêmica e os professores Orientadores. 



 

 

 

Vilhena, 18 de fevereiro de 2019. 

Profa. Ma. Patrícia Clara Gomes da Silva Cipriano 

Diretora Geral da Faculdade da Amazônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

     

Nome:   

 

1 - DADOS PESSOAIS 

 

Nascimento: ____/____/____  Naturalidade: _____ Gênero:  _________ Idade:   _____ 

Identidade: __________________ Órgão Emissor:__________   Data:___/____/___ 

CPF: ________________________ Nacionalidade: ____________________________ 

 

 

Endereço Residencial: 

Rua/Av.:______________________________________________ nº _____ Compl. ___ 

Bairro: _____________________________________________CEP: ________ - _____ 

Cidade/UF.: ____________________ _______ Telefone: (      ) ___________________ 

E-mail: ________________________________ 

 

2 – DADOS ACADÊMICOS 

Curso: ________________________________________________________________ 

Turma/ Período: _________________________________________________________ 

Área de monitoria pretendida: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II- CARTA DE APROVAÇÃO 

 

Eu, ___________________________________ aceito orientar o aluno (a) 

________________________________________________ no Programa Institucional de 

Monitoria da Faculdade da Amazônia no período de 2019-1, me comprometendo a 

apresentar os relatórios parciais e o relatório final, além de treinar e auxiliar o aluno no 

bom cumprimento das atividades previstas no Programa.  

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Professor Orientador 

 

 

 

Eu, ___________________________________ estou ciente que o aluno (a) 

________________________________________________ se inscreveu no Programa 

Institucional de Monitoria da Faculdade da Amazônia e atesto que o mesmo reúne todas 

exigências para concorrer à bolsa de estudos oferecida no período de 2019-1  

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Coordenador de Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III- PLANO DE TRABALHO RESUMIDO 

Fonte Times New Roman 12 
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