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NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO - NAP 

PROGRAMA DE MONITORIAS VOLUNTÁRIAS 

DISCIPLINAS ON LINE DE INICIACAO A DOCÊNCIA - PID 

EDITAL 2020/1 

 
Pelo presente faz-se saber que estão abertas, no período de 19 dezembro de 2019 a 07 de 

fevereiro de 2020, as inscrições para bolsas de Iniciação à Docência (MONITORIAS), financiadas 

pela Faculdade de Ciências e Tecnologia de Viçosa – FAVIÇOSA/UNIVIÇOSA. 

 
1. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 

O programa de Bolsas de monitorias voluntárias disciplinas on line é voltado para a iniciação à 

prática de ensino por parte de estudantes de graduação do ensino superior, com os objetivos de 

estimular a iniciação à prática docente através do exercício da monitoria de disciplinas já cursadas 

com êxito pelo discente, visando contribuir para a formação profissional, didática e pedagógica 

desses estudantes. 

 
2. DA BOLSA 

A) Vigência: 17 de fevereiro a 25 de junho de 2020. 

B) O exercício da Monitoria será de caráter VOLUNTÁRIO. 

C) Total de 08 vagas. 

D) A monitoria tem caráter transitório, e voluntário. É isenta de imposto de renda, não gera 

vínculo empregatício. 

E) As atividades de monitoria correspondem a 6 (seis horas semanais) de atividades de 

apoio ao professor(a) e aos alunos da disciplina. 

F) A emissão de certificado será de acordo com o cumprimento da carga horária supracitada. 

G) O certificado só será entregue apenas mediante a entrega do relatório de atividades 

mensais assinado pelo orientador(a) até o dia 20 de cada mês. 
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3. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ESTUDANTE 

A) Ser aprovado na prova de seleção de monitores da UNIVIÇOSA. A prova constará de 

10 questões objetivas específicas da disciplina (provas do tipo A), ou prova aberta, de 

acordo com a proposto do professor (provas tipo B); 

B) O candidato que comprovar ter sido monitor voluntário em semestres anteriores irá 

receber dois extras pontos na avaliação geral. 

C) A prova tem caráter eliminatório, cabendo ao professor da disciplina proceder a segunda 

etapa do processo seletivo, a qual poderá constar de análise de currículo, prova prática, 

prova didática ou entrevista. 

D) A nota final será composta da nota da prova somada a nota da prova escolhida pelo 

professor, dividido por dois, em um total de 0 a 10 pontos; 

E) O resultado da prova será afixado na porta do NAP; 

F) Estar regularmente matriculado em um dos cursos da UNIVIÇOSA e em dia com suas 

obrigações contratuais; 

G) Ter cursado a disciplina para a qual se candidata a monitor (a) e obtido coeficiente igual 

ou superior a 70%; 

H) Colaborar com o professor orientador em atividades pedagógicas, na realização de 

trabalhos práticos e experimentais, em atividades na sala de aula (quando necessário), 

em laboratórios de informática e na orientação aos estudantes, conforme o plano de 

monitoria desenvolvido pelo orientador; 

 
4. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR 

 

A) Definir o Projeto de Monitoria (anexo III) do qual constarão as atribuições do monitor, 

os objetivos a serem alcançadas, as atividades específicas destinadas ao treinamento ao 

futuro docente e as formas de acompanhamento e avaliação de desempenho; 
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B) Levar ao conhecimento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico os dias, locais e horários 

da monitoria e as eventuais dificuldades do monitor no cumprimento de suas atividades, 

solicitando a coordenação do NAP, se for o caso, o desligamento do monitor do Programa 

de Monitorias, mediante justificativa por escrito; 

C) Orientar e acompanhar a elaboração dos relatórios mensais e a participação do monitor 

no Seminário de Iniciação à Docência que ocorre concomitantemente ao SIMPAC; 

D) Zelar pelo cumprimento dos objetivos do plano de monitoria, em particular, e pelo 

Programa de Monitorias, de maneira geral. 
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5. DAS INSCRIÇÕES 

- 23/12/2019: divulgação das vagas disponíveis para monitorias. 

- 23/12/2019 a 07/02/2020: período de inscrição dos candidatos (as) a monitores (as) 

EXCLUSIVAMENTE através do email nap@univicosa.com.br 

- A inscrição será efetivada mediante ficha de cadastro enviada em arquivo WORD, 

preenchida por completa por email (anexo II). 

 
6. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO 

- O conteúdo da prova será relativo à ementa da disciplina; 

- O responsável pela elaboração das questões que irão compor a prova será o professor da disciplina; 

- A aplicação e correção da prova serão realizadas pela equipe do NAP, com apoio dos 

professores dos cursos. 

 
7. RESULTADO DA SELEÇÃO 

- A prova será aplicada no dia 10/02/2020 as 16:00 horas nas salas 201 a 204 do bloco O 

- Até 13/02/2020: Divulgação do resultado da seleção de monitores(as) e da análise dos 

planos de monitorias apresentados pelos professores orientadores. 

 
8. CADASTRAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO VOLUNTÁRIO  

- O treinamento de presença obrigatória para os monitores ocorrerá no dia 14/02/2020 na 

sala 213. Neste dia ocorrerá a entrega dos contratos para serem assinados pelos professores 

orientadores. 

- O monitor terá o prazo de até cinco dias úteis para entregar o contrato assinado no NAP. 

- O não comparecimento ao treinamento e a não entrega do contrato assinado dentro do 

prazo implicará em desligamento do bolsista. 

 

 

 

 

mailto:nap@univicosa.com.br
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

É facultado ao monitor (a) participar do Seminário de Iniciação à Docência que ocorre 

simultaneamente ao Simpósio de Produção Acadêmica – SIMPAC, apresentando relato compatível 

com o Projeto de Monitoria no qual exerceu a atividade de monitor; 

 
As atribuições do monitor são exclusivamente auxiliares, não sendo permitida ao 

monitor a condução de atividades docentes, em substituição ao professor da disciplina; 

 
Em caso de desistência, o monitor deve formalizar sua solicitação de desligamento junto 

ao professor da disciplina para que a Coordenação do NAP possa solicitar o cancelamento do 

contrato junto a secretaria; 

 
ANEXO I – Bolsas disponíveis 

 

ANEXO II – Ficha de inscrição do candidato 

 

ANEXO III – Plano de trabalho apresentado pelo professor orientador 

 

ANEXO IV – Ficha de registro de frequência e atividades desenvolvidas pelo monitor 

mensalmente 
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ANEXO I – Bolsas disponíveis 
 

 

 
DISCIPLINA 

 
  CÓDIGO 

 
               PROFESSOR 

 
VAGAS 

 
Metodologia Científica 

 
UNI116 

 
Cristiane Pires Sampaio 

 
01 
(01/08) 

 
Homem, Sociedade e Meio Ambiente 

 
UNI506 

 
Carla Alcon Tranin 

 
01 
(02/08) 
 

Fundamentos da Administração UNI140 Bárbara Calçado Lopes 
Martins 

01 
(03/08) 

 
Português Instrumental 
 

 
UNI 169 
 

 
Gamali Rodrigues Gomide 
 

 
01 
(04/08) 

 
Interpretação e Produção de Textos 

 
UNI170 
 

 
Luciene da Silva Dias  

 
01 
(05/08) 

 
Filosofia 

 
UNI147 
 

 
Maria Isabel Cardozo da Silva 
Bueno  

01 
(06/08) 
 

 
Empreendedorismo 

 
UNI150 
 

 
Guilherme Castanheira 

01 
(07/08) 

 
Introdução à Informática 
 

 
UNI114 
 

 
Mirella Gonçalves Lopes 
Pinto 
 

01 
(08/08) 
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ANEXO II 
 

 
FICHA CADASTRAL DE MONITORES DA UNIVIÇOSA 

 
                      

                                                         VOLUNTÁRIO                                                      BOLSISTA         

Nome:  
 

Matrícula: 
 

R.G.: 
 

Curso: 
 

Período em curso: 
 

Turno: 
 

CPF: 
 

Data de nascimento: 
 

Data de início das atividades: 
 

Nome do pai: 
 

Nome da mãe: 
 

Endereço: 
 

Telefone: 
 

e-mail: 
 

Disciplina: 
 

Código: 
 

Orientador: 
 

Período da disciplina: 
 

E-mail do professor: 
 

Dias e horários da Atividade:  
 

Local da Atividade (sala ou 
laboratório): 

 

TODOS OS CAMPOS ACIMA SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. OS FORMULÁRIOS 

INCOMPLETOS SERÃO DESCONSIDERADOS. SE VOCÊ DESCONHECE ALGUMA DAS INFORMAÇÕES 

SOLICITADAS PROCURE O (A) GESTOR (A) DO SEU CURSO. 
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ANEXO III 

 

PROGRAMA DE MONITORIAS 
NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – NAP 

PLANO DE TRABALHO DE MONITORIA 
Caro professor(a), 
com a finalidade de melhorarmos nosso programa de monitorias, foi elaborada esta ficha no intuito de conhecermos melhor 
cada monitoria da FAVIÇOSA/UNIVIÇOSA. Entendemos que conhecer o plano de trabalho de cada professor nas orientações 
de seus monitores(as) é imprescindível para mantermos o programa de monitorias em alto nível. 
Por esta atividade de orientação realizada por alguns professores que possuem monitores(as) é conferido certificado de 
orientação com nome da disciplina, atividades orientadas e carga horária (120 horas). 
Este modelo possui trechos em vermelho que visam ajudar no preenchimento do documento, assim essas partes devem ser 
excluídas na entrega do seu plano de orientação, são apenas um modelo de apoio por se tratar de documento desconhecido 
de alguns professores. 
 

Curso Psicologia 

Área Psicologia Experimental (número análogo ao que vemos no lattes) 

 
             DADOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA 

Nome: Sérgio Domingues 

Telefone do NAP (31) 3899 8166 

E-mail: nap@univicosa.com.br 

Titulação máxima: Doutor em Educação 

Curso: Psicologia 

Nome da disciplina Análise Experimental do Comportamento 

Código: PSI 158 

Carga horária semanal: 6 horas (para todas as monitorias da UNIVIÇOSA) 

Início das atividades: 18/02/2020 

Término das atividades  24/06/2020 

Número de turmas: 2 (duas) 

Número de alunos 
matriculados: 

110 

Número de monitores 
solicitados: 

1 (um) 

DADOS DO ORIENTADOR 

Nome: Sérgio Domingues 

Telefone: (31) 9 8932-2343 

E-mail: professorsergiodomingues@gmail.com 

Titulação: Doutorado em Educação: Conhecimento e Inclusão Social 

Curso Psicologia 

JUSTIFICATIVA PARA SOLICITAÇÃO DA MONITORIA  

Nesta disciplina 1/3 (um terço) da carga horária (60h/a) é composta de atividades práticas realizadas no 
laboratório de experimentação animal da UNIVIÇOSA. Essa característica torna imprescindível a presença 
de um monitor(a) que possa auxiliar os alunos juntamente com o professor no apoio e orientação aos 
acadêmcos. Ao mesmo tempo o(a) monitor(a) tem a oportunidade de ganhar experiência de Iniciação a 
Docência tanto na dimensão das aulas teóricas pois o monitor realiza sessões periódicas com os 
acadêmicos para retirada de dúvidas, assim como na dimensão das aulas práticas em que auxilia os alunos. 

mailto:nap@univicosa.com.br
mailto:professorsergiodomingues@gmail.com
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Em horário alternativo ao das aulas o(a) monitor(a) tem papel de grande relevância ao auxiliar o professor 
na preparação das aulas práticas, nesse caso, mantendo as gaiolas das cobaias sempre limpas e 
realizando atividades relacionadas ao bom funcionamento do laboratório.  

OBJETIVOS DA MONITORIA (os itens abaixo podem ser os mesmos em todos os planos) 

1) Oferecer ao aluno que manifeste potencialidade para a docência ou investigação científica 
a oportunidade de desenvolver e aperfeiçoar-se consolidando seu progresso científico. 

2) Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. 
3) A presença de monitores pode ser solicitada para qualquer disciplina, mas são prioridades as disciplinas 

com alto grau de reprovação ou evasão, turmas com grande número de alunos, disciplinas oferecidas a 
vários cursos (UNIs), e disciplinas de caráter teórico-prático.  

4) É louvável que sejam solicitadas monitorias que visem um trabalho interdisciplinar e de enriquecimento 
acadêmico que vá além das funções básicas citadas anteriormente. 

PLANO DE ATIVIDADES PARA O(S) MONITORE(S) 

1) Realizar atividades de preparo e manutenção no laboratório de Psicologia e Nutrição Experimental duas a 
três vezes por semana. 

2) Toda semana ter um horário de plantão de pelo menos 50 minutos para auxiliar os colegas com 
dificuldades, seja em atividades práticas, ou na dimensão teórica da disciplina. 

3) 3)   Estudar os conteúdos ensinados na disciplina nas aulas teóricas e práticas sob supervisão e orientação 
do professor da mesma. 

4) 4)    Se preparar, através de orientação permanente para auxiliar os acadêmicos que o procurarem. 

FORMA DE ACOMPANHAMENTO PELO ORIENTADOR 

1) Sessão de orientação uma vez por semana 
2) Troca de informações com as turma que o(a) monitor(a) atende para saber qual a percepção dos alunos e 

como pode ter mais alunos na monitoria e uma monitoria mais eficiente. 
3) Assinatura do documento (formulário próprio disponível no site da UNIVIÇOSA, link NAP) referente a 

relatório mensal. 
4) Entrega de relatório final contando da experiência de ter atuado como monitor nesta disciplina. Deverá 

constar no relatório em forma de resumo expandido no modelo do SIMPAC: resumo, introdução, 
métodos, resultados e discussão, conclusão, referências bibliográficas. 

DIA/LOCAL/HORÁRIO DA MONITORIA 

 
 

 
Sérgio Domingues – Coordenador do NAP 

 
( ) Aprovação da bolsa de monitoria (   ) Não aprovação da bolsa de monitoria 

 
 

Gestor do curso  
 

Viçosa, ____/____/2020 
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ANEXO IV 

 

 
REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE ATIVIDADES DO (A) MONITOR(A) 

 

Monitor: _____________________________________________________  Matrícula do Monitor: ________ 

Disciplina:________________________________________________ Código: ___________ Mês: _______________                         

 
           VOLUNTÁRIO                                                 BOLSISTA 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR (A) 
1 - Cumprimento das atividades agendadas: (     ) Ruim (    ) Normal (    ) Ótimo 

2 - Interesse pelas atividades: (    ) Ruim (    ) Normal (    ) Ótimo 

3–Situação da monitoria (atende as demandas): Sim (    ) Não (    )  

CARGA HORÁRIA: 

 /       /2020                                                                            /      /2020 

/       /2020                                                                           /      /2020 

/       /2020                                                                            /      /2020 

/       /2020                                                                            /      /2020 

/       /2020                                                                            /      /2020 

/       /2020                                                                            /      /2020 

/       /2020                                                                            /      /2020 

/       /2020                                                                          /      /2020 

/       /2020                                                                            /      /2020 

/       /2020                                                                            /      /2020 

/       /2020                                                                           /      /2020 

/       /2020                                                                           /      /2020 

TOTAL DAS HORAS CUMPRIDAS (MÁXIMO DE 24H):__________ (PREENCHIDO PELO MONITOR) 
PORCENTAGEM DAS HORAS: _____________________ (PREENCHIDO PELO NAP) 
VALOR A SER PAGO: ______________ (PREENCHIDO PELO NAP) 
 



 

 

 


