FACULDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORIAS

A Faculdade Nossa Senhora de Fátima faz saber a todos (as) os (as) interessados
(as) que estão abertas as inscrições para Seleção de Monitores (as), conforme a
Regulamento de Monitoria e o presente Edital.
1. Vagas por Disciplinas
Disciplinas
Libras

Curso
Enfermagem, Nutrição,

Vagas
01

Fonoaudiologia
Anatomofisiologia 1 e 2

Enfermagem, Nutrição,

02

Fonoaudiologia
Boestatística

Enfermagem, Nutrição,

01

Fonoaudiologia
2. Inscrições
2.1. As inscrições para monitor (a) deverão ser feitas no período de 06 de março a 13
de março de 2018, no setor de atendimento ao aluno da Faculdade Nossa Senhora de
Fátima.
2.2. Requisitos – Os (As) estudantes interessados (as) em participar no processo seletivo
de monitoria deverão atender aos seguintes requisitos:


Preencher ficha de inscrição (Anexo 3) fornecida pela Coordenação de Curso ou
Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão;



Ter cursado a disciplina pretendida para a monitoria, obtendo nota igual ou
superior a oito (8,0);



Ter disponibilidade de, no mínimo, três horas semanais compatíveis com as
necessidades da disciplina.

3. Seleção - será realizada por meio de:


Desempenho obtido pelo estudante na disciplina para a qual pleiteia a monitoria;



Avaliação do currículo escolar;



Carga horária disponível para o cumprimento das atividades previstas.

4. Da aprovação e classificação


Será aprovado (a) o (a) monitor (a) que obtiver melhor desempenho no processo
seletivo.

5. Da contratação


A contratação dos (das) monitores (as) é de caráter voluntário e efetuada pela
Coordenação Pedagógica, mediante assinatura pelo estudante, do Termo de
Compromisso de Monitoria.

Observações:
A divulgação dos monitores selecionados será no dia 16 de março de 2017, nos murais
da Faculdade e no setor de atendimento ao aluno a partir das 14 horas.

Rozeunice Pacífico
Coordenadora Pedagógica

Caxias do Sul, 05 de março de 2017.

FACULDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA
1. Aluno:

2. Matrícula:

3. CPF:
4. Tel.(res.)

Tel. (trab.)

5. Curso:

Tel. (cel.)
Semestre:

Turno:

Semestre:

Turno:

SOLICITA MONITORIA PARA:
6. Disciplina:
7. Curso:
8. Professor:
9. Foi indicado pelo professor?

(

10. Já foi monitor?
(

) SIM

)SIM

(

) NÃO

11. Caso a resposta ao item 10 seja afirmativa, informe
(

) NÃO

em que semestre foi: _____/________.

Disponibilidade de horário:
Dia

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Horário
7:15h
12:15h
13:15h
14:15h
15:15h
19:15h
21:15h
Obs. O horário de exercício das atividades de monitoria não poderá sobrepor-se e/ou
interferir nos horários das disciplinas nas quais o aluno esteja matriculado ou em outras
atividades necessárias à sua formação acadêmica.
Caxias do Sul, _______ de _____________ de 2016___.

_____________________________________________
Assinatura do Aluno

