PROGRAMA DE MONITORIA
Orientações para professores e alunos
O programa de monitoria da FAPCOM acontece em três modalidades: monitoria
de disciplinas, de eventos e de atividades acadêmicas. Ao final de cada semestre é
divulgado um edital com a lista de disciplinas e professores que terão vagas para
monitorias e com as vagas de monitorias não remuneradas, para eventos e atividades
acadêmicas.
Os alunos podem candidatar-se a uma vaga de monitoria a partir do segundo
semestre de seu curso.
Ao final das atividades, os monitores recebem certificado e as horas de monitoria
valem como Atividades Completares. Não há modalidade de monitoria remunerada.

O QUE É MONITORIA
A Monitoria é o processo pelo qual o aluno complementa sua formação
acadêmica, profissional, e interdisciplinar e auxilia outros alunos no ensinoaprendizagem, em especial alunos em dificuldades de aprendizagem na disciplina em que
o monitor atua, criando formas de reforço, revisão e estudo em grupo.
A monitoria promove a integração de estudantes de semestres mais avançados
com os demais alunos, assim como desperta o interesse pela docência, mediante o
desempenho de atividades ligadas ao ensino. Possibilita também a experiência da vida
acadêmica por um outro ângulo, por meio da participação em diversas funções da
organização e desenvolvimento das disciplinas, dos cursos e dos eventos, além de
possibilitar a apropriação de habilidades em atividades didáticas e habilidades
profissionais ligadas aos cursos de graduação.
Trata-se de um programa proveitoso para os alunos monitores, que reforçam suas
habilidades, e para os alunos que necessitem do apoio dos monitores. A monitoria em
eventos propicia o desenvolvimento de habilidades na prática de eventos e a interação
com o público participante.
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ATIVIDADES DO MONITOR
Ao Monitor da FAPCOM compete:


Atender os alunos das disciplinas para a qual presta monitoria, na forma de: aulas de
reforço, auxílio na resolução de exercícios, revisão e estudos em grupo, sejam em
laboratórios ou salas de aula;



Orientar os colegas quanto aos relatórios de Atividades Complementares;



A monitoria de disciplina pode ocorrer como um horário de plantão do Monitor para
o acompanhamento de estudos dos alunos ou como um acompanhamento do monitor
às aulas, auxiliando os professores nas disciplinas;



Cumprir pontualmente os horários de monitoria estabelecido no início do período,
combinados com o professor da disciplina e/ou com o coordenador ou com o
encarregado de eventos;



Zelar pela conservação dos equipamentos, livros e outros materiais colocados à sua
disposição;



Executar atividades pedagógicas, condizentes com seu grau de conhecimento e
experiência, sob a orientação do professor;



Constituir elo entre professores e alunos, visando ao desenvolvimento da
aprendizagem;



Participar, a critério do professor, das aulas ministradas por este;



Auxiliar o professor na preparação de material didático e em atividades de classe e/ou
laboratório e extraclasse;



Participar de atividades que propiciem o aprofundamento na disciplina, como revisão
de texto, resenhas bibliográficas, práticas laboratoriais e outras;



É possível ainda, dentro do Programa de Monitoria, realizar atividades de organização
de eventos acadêmicos, dando suporte aos coordenadores ou aos Departamentos de
Marketing e Eventos.
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INSCRIÇÕES E SELEÇÃO
Ao final de cada semestre, os coordenadores definem com os professores as vagas
para monitoria em suas disciplinas. Os professores devem solicitar monitores à
Coordenação do Curso, encaminhando justificativa e proposta da carga horária proposta
e das atividades a serem desenvolvidas. A Assessoria de Eventos também estipula as
vagas que necessita.
Os monitores inscritos passam por uma seleção que considera o desempenho
acadêmico do aluno na disciplina de interesse, levando-se em conta a maturidade
intelectual, a disponibilidade de horário e conduta perante os colegas e o corpo docente.
A aprovação para o início da monitoria é de responsabilidade das Coordenações de
Cursos, que ouvem as opiniões dos professores, verificam o desempenho acadêmico dos
candidatos e entrevistam os alunos quando necessário.

PLANO DE ATIVIDADE E ORIENTAÇÃO
Quanto às monitorias de disciplinas, o professor da disciplina e o aluno monitor
estabelecem um plano de trabalho, que será acompanhado pelo professor e
supervisionado pela a coordenação do curso.
No caso das monitorias de eventos, a Assessoria de Eventos orienta os alunos
quanto ao plano de trabalho, a forma e frequência, sendo acompanhada pelas
Coordenações dos Cursos. Eventualmente os alunos podem colaborar em eventos e
atividades específicas dos cursos. Nesses casos a responsabilidade e orientação é do
Coordenador do respectivo Curso.
Quanto a monitorias em outras atividades acadêmicas, os monitores fazem o plano
de trabalho junto com o coordenador de seu curso, o qual também acompanha as
atividades.
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