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MANUAL DE MONITORIA  

  

INTRODUÇÃO  

  

O presente Guia visa a proporcionar aos Professores Orientadores e 

Alunos-Monitores da UNIVERSIDADE FAMETRO informações sobre a 

MONITORIA, entendida como possibilidade de aprofundamento da formação 

acadêmica do Aluno de Graduação.  

  

1 O QUE É MONITORIA  

  

A Monitoria é a modalidade de ensino-aprendizagem, dentro das 

necessidades de formação acadêmica, destinada aos alunos regularmente 

matriculados e cujo objetivo é não só despertar o interesse pela docência, 

mediante o desempenho de atividades ligadas ao ensino, como também 

possibilitar a experiência da vida acadêmica, por meio da participação em 

diversas funções da Organização e desenvolvimento das disciplinas dos Cursos, 

e possibilitar a apropriação de habilidades em atividades didáticas, conforme as 

normas estabelecidas na legislação pertinente.  

  

2 DEFINIÇÕES  

  

Monitoria - é o treinamento para a docência e/ou a pesquisa.  

Monitor - é o aluno regularmente matriculado no Curso de Graduação, admitido 

para auxiliar em trabalhos de ensino e deve estar ligado à Disciplina e ao 

Orientador.  

Orientador – é o professor responsável pela Disciplina, objeto da Monitoria, cuja 

função é orientar o Monitor no aprofundamento dos conhecimentos específicos, 

consolidá-los à identificação do aluno com a Disciplina e a melhoria do 

rendimento acadêmico escolar dos envolvidos.  

Função – a função da Monitoria é exclusivamente a de auxiliar e é vedado ao 

monitor, mesmo eventualmente, substituir o professor em atividade de 

magistério. Em hipótese alguma, poderá ministrar aulas, sobretudo porque ele 

ainda não tem a necessária formação para isso.  



O Monitor é admitido para auxiliar em trabalhos de ensino e pesquisa.  

  

3 MONITORIA: FORMA ALTERNATIVA DE TRABALHO PEDAGÓGICO  

  

A prática da Monitoria no contexto educativo data de longo tempo e define-

se como processo pelo qual alunos auxiliam alunos na situação ensino-

aprendizagem. Nos últimos anos, com o desenvolvimento do pensamento 

pedagógico de orientação crítico-progressista, procedimentos monitorais 

ganham maior dimensão no contexto da realidade educacional das Instituições 

de Educação Superior. A Monitoria, como procedimento pedagógico, tem 

demonstrado sua utilidade, à medida que atende às dimensões “política, técnica 

e humana da prática pedagógica” (CANDAU:1986, p.12-22).  

  

4 QUEM É O MONITOR DA UNIVERSIDADE FAMETRO?  

  

O Monitor é o aluno de Graduação concursado para exercer com o 

professor atividades técnico-didáticas condizentes com o seu grau de 

conhecimento junto à determinada Disciplina, já por ele cursada.  

  

O MONITOR NÃO SUBSTITUI O PROFESSOR NA DISCIPLINA.  

  

  

  

5 COMPETÊNCIAS E DEVERES DO PROFESSOR–ORIENTADOR  

  

a) Dar oportunidade ao aluno para que ele acompanhe as atividades 

didático-científicas da Disciplina e/ou Grupo de Disciplinas, inclusive a 

preparação e a seleção de material para aulas teórico-práticas e trabalhos 

escolares;  

b) Propiciar ao aluno oportunidade de auxiliar no preparo de trabalhos 

práticos e experimentais, compatíveis com seu nível de conhecimento e 

experiência.    



c) Planejar estratégias com o Aluno-Monitor para que ele faça um efetivo 

acompanhamento das turmas;  

  

d)  Elaborar com o Aluno-Monitor o plano de trabalho, em que se deve pensar 

em todas as atividades a serem realizadas pelo Aluno-Monitor e a carga 

horária a ser dispensada a cada uma delas;  

  

e) Supervisionar as atividades realizadas pelo Aluno-Monitor;  

  

f)  Fazer o acompanhamento efetivo do Aluno-Monitor e auxiliá-lo, sempre que 

lhe for solicitado, reunir-se minimamente uma hora por semana com o monitor 

para planejar e avaliar os atendimentos aos discentes.  

  

g) Apresentar à Coordenação do Programa, ao final do semestre letivo, 

relatório das atividades exercidas e assinar o formulário de 

acompanhamento referente às atividades em cada mês do Aluno-Monitor 

(ver modelo nos Anexos).  

  

  É VETADO AO MONITOR MINISTRAR AULAS TEÓRICAS, BEM 

COMO EXECUTAR TAREFAS DE AULAS PRÁTICAS E 

SEMELHANTES, SEM A SUPERVISÃO DO PROFESSOR DA 

DISCIPLINA.   

  

  

6 INSCRIÇÕES  

  

Poderá inscrever-se a uma vaga na Monitoria o aluno que atenda aos 

seguintes requisitos:  

• Ter cursado a Disciplina objeto da seleção;  

• Ter sido aprovado com nota igual ou superior a oito na Disciplina a que se 
esteja candidatando;  

• Não ter sofrido qualquer tipo de penalidade e estar quite com as 
obrigações financeiras perante a UNIVERSIDADE FAMETRO.  

  

 

 



7 SELEÇÃO  

A seleção é realizada anualmente, em época estabelecida em calendário.   

  

8 DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO MONITOR  

a) Interagir com professores e alunos, visando a melhor desempenho 

da aprendizagem e a um bom relacionamento entre docentes e 

discentes;  

b) Participar de atividades que propiciem o aprofundamento de seus 

conhecimentos na disciplina objeto da monitoria, através de pesquisas, 

seminários, monografias, revisão de textos e resenhas bibliográficas.  

c) Exercer suas atividades em consonância com o plano de trabalho 

elaborado em conjunto com o professor orientador.  

d) Regularmente ou quando for solicitado, apresentar ao professor 

orientador relatório de suas atividades, envolvendo avaliação do seu 

desempenho, da orientação recebida e das condições em que se 

desenvolveram suas ações.  

  

e) Entregar mensalmente frequência e relatório assinada pelo 

professor-orientador a coordenação responsável pela monitoria;  

  

f) Preencher o cadastro e assinar termo de compromisso por 06 (seis) 

meses, podendo ser renovado por mais 06 (seis) meses;  

  

9 - ORIENTAÇÃO  

  

O monitor exerce suas atividades sob a supervisão do professor 

orientador, responsável pela disciplina. Cabe ao professor orientador pronunciar-

se sobre o desempenho do monitor, ao final do semestre letivo.  

  

10 - CONTROLE  

Ao término do ano letivo o professor orientador apresenta em um único 

relatório a avaliação da monitoria, avaliação do monitor e atividades 

desenvolvidas por ambos.  

  



11 - JORNADA E EXERCÍCIO DA MONITORIA  

O monitor exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício 

com a FACULDADE FAMETRO. Cumprirá a sua jornada em horário não 

conflitante com o de suas aulas, 60 horas semestrais, distribuídas entre suas 

diversas atividades, e dentro de suas conveniências.   

Ao professor orientador compete encontrar-se com o aluno monitor 1 hora 

por semana, dentro de suas conveniências.  

  

12 - CANCELAMENTO DA MONITORIA  

  

O monitor poderá ser suspenso da monitoria quando:  

  

I- Sofrer suspensão de caráter disciplinar;  

II- Revelar conduta incompatível com a ordem interna;  

III-Trancar a matrícula, abandonar ou solicitar transferência de Curso; IV- Ficar 

inadimplente por mais de 90 dias.  

  

O monitor poderá solicitar dispensa da Monitoria a qualquer momento, 

para tanto, comunicará seu afastamento com antecedência de 30 dias, por 

escrito à coordenação do curso a que pertence, e este, comunicará à 

coordenação do Programa para as providências cabíveis.  

O monitor fica ciente que, uma vez dispenso das atividades da monitoria, 

não receberá nenhum tipo de certificado e/ou horas contabilizadas como 

monitoria.  

  

  

  

  

13- CERTIFICAÇÃO DA MONITORIA  

  

O aluno receberá, após o seu tempo de monitor, um certificado de 

monitoria contendo a disciplina e a carga horária da mesma, assinado pela 

Coordenadora do Programa e pelo Diretor Geral da Instituição.   

A certificação é outorgada aos discentes que possuírem avaliação de 

desempenho positiva.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROGRAMA DE MONITORIA  

  

  

CURSO DE GRADUAÇÃO _________  

  

CADASTRO DO (A) MONITOR(A)  

  

   



  

Ano do programa:   

DADOS GERAIS  

Curso:   

Disciplina:   

Nome do Aluno(a) Monitor(a):   

No da matrícula:  

Telefone:   

E-mail:   

Nome do(a) Professor(a) Orientador(a):   

E-mail:   

Telefone para contato:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Manaus – AM  

FACULDADE FAMETRO PROGRAMA DE 

MONITORIA  

   

TERMO DE COMPROMISSO  

  

  



Nome completo do(a) Aluno(a):  

Nº de Matrícula:  

Curso:  

Período:  

Nome do(a) Professor(a) Orientador(a):  

Disciplina objeto de monitoria:  

Período da disciplina objeto de monitoria:  

  

Conhecendo as normas que regem o Sistema de Monitoria da Faculdade 

Metropolitana de Manaus – FACULDADE FAMETRO, de acordo com o edital ou 

outro documento normatizador emitido pela instituição, comprometo-me a 

cumpri-los, e declaro-me ciente de que a participação no programa de monitoria 

voluntária não estabelece qualquer vínculo empregatício entre a minha pessoa e 

a FACULDADE FAMETRO.  

  

  

Manaus, ____ /____ / ______  

  

_________________________________________________ Assinatura 

do(a) Monitor(a)  

  

  

  

  

  

  

FACULDADE METROPOLITANA DE MANAUS  

RELATORIO MENSAL DE MONITORIA  

  

Monitor (a)       

Orientador (a)      

Disciplina       



MÊS  ATIVIDADE/TEM  

DESENVOLVIDO NA 

MONITORIA  

CH  CURSO/TURNO  

    

  

  

    

    

  

  

    

    

  

  

    

    

  

  

    

  

Manaus, em  ____ /____ / ______   

                    

   Monitor            Orientador    

                         

   

  

              FREQUENCIA MENSAL  

  

Monitor (a)      

Orientado (a)     

Disciplina      

Mês      



Dia  Horário  Assinatura Monitor  Assinatura Orientador  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  

Manaus, em  ____ /____ / ______  

  


