
Monitoria 
 
Justificativa: 
 
A Monitoria objetiva um melhor aparelhamento dos cursos da Instituição e também o 
aproveitamento dos alunos que apresentam atributos de cultura e aptidão para a 
função. Para a função de monitor de determinada disciplina somente poderá ser 
admitido o aluno regularmente matriculado. 
 
O Diretor Acadêmico-Pedagógico é a autoridade competente para acatar a admissão 
do monitor mediante processo seletivo, no qual o candidato é submetido a provas 
específicas nas quais deverá demonstrar capacidade de desempenho em atividades 
técnico-didáticas de determinada disciplina. Na seleção dos candidatos são levadas 
em conta a assiduidade, conduta, capacidade, bem como as notas de provas e 
exames realizados no ano letivo anterior. 
 
Os monitores são admitidos sob forma contratual por um exercício financeiro 
semestral, ficando, automaticamente, dispensados a partir da data oficial de sua 
colação de grau. Incumbe ao monitor auxiliar os colegas nos estudos das disciplinas 
do curso em que estiver matriculado, facilitando-lhes a realização de trabalhos e a 
obtenção de dados bibliográficos e de outros elementos necessários ao curso. 
O número de monitores é fixado pelo Diretor Geral, levando-se em conta as dotações 
orçamentárias e observando o seguinte critério preferencial:  

I - número de aulas atribuídas à disciplina; 
II - número de turmas e de cursos em que a disciplina é ministrada. 

 
 

Regulamento para Funcionamento da Monitoria 
 
O presente Regulamento objetiva normatizar os procedimentos relacionados ao 
andamento das atividades de Monitoria, pelos alunos dos cursos de graduação do 
Campus VIII da Universidade Presidente Antônio Carlos – Unipac Lafaiete. 
 
Art. 1º. A Monitoria é um instrumento adotado pela Instituição para propiciar aos 
alunos de graduação o aperfeiçoamento nas atividades acadêmicas e o incremento de 
seus conhecimentos acerca do conteúdo da disciplina. 
Parágrafo único - A função básica do aluno monitor é auxiliar os demais discentes na 
realização de trabalhos acadêmicos e colaborar com o docente na preparação de 
seminários, em aulas práticas e estudos, se for o caso, relacionados com os 
conteúdos da disciplina.  
 
Art. 2º. A seleção dos monitores para as disciplinas deverá ser feita mediante a análise 
da assiduidade, conduta, capacidade, bem como das notas das provas e exames 
realizados no processo seletivo. 
 
Art. 3º. O processo seletivo ocorre através da publicação de Edital próprio e para 
candidatar-se à monitoria, o aluno deverá preencher e assinar uma ficha de inscrição, 
obtida na Secretaria do Complexo Acadêmico; 
 
Art. 4º. O horário para a realização da Monitoria deverá ser determinado pelo 
professor responsável pela disciplina, observando-se a compatibilidade com os 
horários livres apresentados na grade horária do aluno. 
 
Art. 5º. A declaração comprobatória de Monitoria será expedida pela Diretoria 
Acadêmico-Pedagógica da IES se o monitor: 



 
I. Cumprir a freqüência mínima de 80% da carga horária proposta; 
II. Apresentar relatório das atividades desenvolvidas durante a Monitoria, 

aprovado pelo Coordenador de Curso. 
Parágrafo único - O professor da disciplina deverá emitir um parecer sobre o 
aproveitamento do monitor durante a realização do programa proposto, o qual deverá 
recomendar a emissão da declaração comprobatória. 
 
Art. 6º. O prazo de duração da Monitoria deverá ser semestral e, neste caso, a cada 
semestre o processo de solicitação deverá ser refeito pelo aluno, seguindo os 
procedimentos contemplados no art. 3º. 
 
Art. 7º. A suspensão da Monitoria poderá ser solicitada pelo aluno, desde que 
justificada por escrito ao professor orientador e, posteriormente, ao Coordenador de 
Curso. 
 
Artigo 8º. Será facultada ao docente a orientação de, no máximo, 02 (dois) monitores 
por disciplina sob sua responsabilidade. 
 
Art. 9º. Caberá ao Colegiado de Curso a solução para os casos omissos neste 
Regulamento. 
 
Art. 10. Fica expressamente vedado ao aluno monitor substituir o professor nas suas 
aulas, bem como aplicar provas e outras formas de avaliação. 
 
Art. 11. Este Regulamento entra em vigor no semestre seguinte a sua aprovação pelo 
Comitê de Gestão, revogadas as disposições em contrário. 
 
Conselheiro Lafaiete, 15 de dezembro de 2010 


