
FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 
  FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE UBERABA  

CURSO: BACHARELADO EM DIREITO  
 

EDITAL 002/2018 

Uberaba - MG, 22 de agosto de 2018. 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O 

PROGRAMA DE MONITORIA DA FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE 

UBERABA - REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018. 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba torna público o presente Edital e convoca 
alunos a partir do SÉTIMO período interessados em participarem do processo de seleção de 
monitores, nos termos estabelecidos pelo seu regimento. 

Considerando a oportunidade de instituir um estímulo à produção e ao desempenho intelectual 
de seus alunos, a Direção Geral após ter ouvido o colegiado dos cursos, decide instituir o 
presente processo de seleção para monitoria conforme disposições fixadas: 

Art. 1º - OBJETIVO: 
 

➢ Apoiar atividades de aprendizagem dos alunos dessa Faculdade, através do programa 
de Monitoria instituído. 

 
Art. 2º - DAS INSCRIÇÕES: 
 

1- O período de inscrições: de 27 a 31 de agosto de 2018. 
2-  Os alunos interessados e que atendam aos requisitos da função de monitor deverão 

preencher um formulário próprio (Anexo 1), que estará à disposição na Coordenação 
do Curso, caso atendam aos pré-requisitos do artigo 3º. 

3- Caso o aluno já tenha exercido a função de monitor no semestre anterior ele será 
dispensado da apresentação da aula para a comissão. 

4- A seleção será feita através de entrevista com o coordenador do curso e mais dois 
professores que compõem o colegiado do curso e constará da análise de 
documentação e exposição de uma aula teste para estes docentes. 

 

Art. 3º - DOS PRÉ-REQUISITOS: 

1- O aluno deverá estar devidamente matriculado na Faculdade Presidente Antônio Carlos 
de Uberaba - MG. 

2- Deverá possuir média igual ou superior a 70% de aproveitamento, em todas as 
disciplinas cursadas no semestre anterior; 

3- Possuir um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência. 
4- Estar em dia com suas mensalidades e não possuir quaisquer pendências com a 

Faculdade; 
5- Estar matriculado entre o 7º (sexto) e o penúltimo período; 
6- Estar disponível para o cumprimento da carga de 10 horas mensais; 
7- O aluno deverá ter cursado a disciplina pretendida, quando a monitoria for realizada por 

disciplina. 
 

Art. 4º - CRONOGRAMA: 

ATIVIDADE DATA  

Levantamento de necessidade agosto – 2018 

Estruturação de Edital agosto – 2018 
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Divulgação do Edital agosto/2018 

Inscrições 27 a 31/08/2018 

Analise dos formulários Até 07/09/2018 

Apresentação da aula para comissão 12/09/2018 

Resultado final  14/09/2018 

Início da atividade de monitoria 17/09/2018 

 

Art. 5º - DAS ETAPAS: 

1. Inscrição do aluno 
2. Análise do Formulário de Inscrição  
3. Apresentação de aula do conteúdo requerido, com duração de 20 minutos sem recurso 

audiovisual, para Banca Examinadora: Coordenação do Curso, Coordenador de Ensino 
e/ou Direção Acadêmica e ou Professor do Curso componente do colegiado. 

4. Resultado final; 
 

OBS.: Só serão aceitas as inscrições que cumprirem todas as exigências deste edital.  

Art. 6º - ATRIBUIÇÕES DO MONITOR:  

1. Auxiliar os professores em tarefas de ensino e pesquisa, na preparação de aulas e 
trabalhos escolares compatíveis com seu grau de conhecimento; 

2. Auxiliar os professores na realização de trabalhos práticos e experimentais, bem 
como na confecção de material didático e pesquisas bibliográficas. 

3. Realizar trabalhos em salas de aula e em laboratórios, sob a supervisão direta do 
professor responsável pela disciplina; 

4. Facilitar o relacionamento entre os alunos e professores na execução do programa 
da disciplina; 

5. Auxiliar os professores na orientação de alunos, visando sua integração aos cursos 
da Faculdade. 

6. Estabelecer contatos com os diversos Setores da Faculdade, para atividades de 
enriquecimento. 

 

Art. 7º - DOS BENEFÍCIOS: 

O serviço de monitoria é uma atividade não remunerada e sem qualquer vínculo empregatício. 

O monitor receberá uma ajuda de custo no valor de 40% de desconto no valor da 

mensalidade.  Caso seja aluno do PROUNI a ajuda de custo será na forma de vale-transporte, 

referente ao trajeto de sua residência à Unidade, conforme comprovante de endereço. 

 § 1º. O valor da bolsa será equivalente a 40% (Quarenta por cento) da mensalidade do 

aluno no período em que estiver cursando. 

§ 2º Se o aluno tiver outro tipo de beneficio que esteja diretamente ligado à Faculdade 

Presidente Antônio Carlos de Uberaba, prevalecerá o benefício com o maior valor 

percentual. 
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Art. 8º - VAGAS E PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

1. A monitoria será exercida pelo período de um semestre, podendo ser renovado por 
mais um semestre, desde que haja interesse do discente e aprovação da coordenação 
do curso e colegiado; 

 

2. Será oferecida 02-(Duas) vaga para o Curso de Direito, conforme áreas abaixo:  
 

Área Disciplinas  

Área I: Constitucional  

 

Direito Constitucional II 

Área II: Civil 

 

Processual Civil II 

 

3. A permanência na atividade ficará condicionada à assiduidade e ao bom desempenho 
das atribuições do monitor e o desempenho acadêmico durante o período da monitoria; 

 

4. O controle de freqüência do monitor será feito através de assinatura de folha de 
freqüência. 

 

5. O acompanhamento e monitoramento serão de responsabilidade da Coordenação de 
Curso. 

 

ART. 9º - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1.  Ao término do semestre o monitor deverá apresentar ao coordenador do curso um 

relatório das atividades desenvolvidas no decorrer do semestre. 

 

2.  Ao término das atividades e após a aprovação do relatório de atividades apresentado 

pelo monitor à coordenação, será conferido um certificado de exercício da função. 

 

    

FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE UBERABA 

EMILIANO FURTADO CAMPOS 

DIRETOR GERAL 

  


