
 

 

1. DO PROGRAMA 

1. 1.  O Pr ogra ma de Ini ciação à Docênci a - Monit oria vi sa contri buir para a melhoria da 

 

 

EDI TAL SUPLE MENTAR Nº 02/ 2022 PARA O PROCESSO SELETI VO 

DE I NI CI AÇÃO À DOCÊNCI A – MONI TORI A 

 

 A PRÓ- REI TORI A DE GRADUAÇÃO DO CENTRO UNI VERSI TÁRI O  

TOCANTI NENSE PRESI DENTE ANTÔNI O CARLOS - UNI TPAC,  j unt a ment e 

com o Núcleo de Experiênci a Discent e ( NED), no uso de suas atri bui ções nos ter mos do arti go 

42, Parágrafo 2º,  do Regi ment o Geral      do UNI TPAC.  

RES OLVE:  

Tor nar público o Cr onogra ma de Ati vi dades inerentes ao Processo de Sel eção 

Supl e ment ar de Monit ores, em cumpri ment o à Resol ução CONSEPE nº 03/ 2015, nas 

modali dades de monit oria vol unt ária e monit oria re munerada, no â mbit o dos cursos de 

graduação, referent e ao pri meiro se mestre de 2022. 

quali dade dos cursos de graduação, promover cooperação entre professores e al unos e 

esti mul ar a i niciação à docência; 

1. 2. Ao Monit or (a) caberá desenvol ver suas ativi dades e m cont at o diret o com os 

col egas e com o professor adquiri ndo, através de suas experiênci as, habili dades 

diret a ment e relaci onadas ao processo de ensi no e aprendi zage m, confor me dispost o no 

Art. 5° do Regul a ment o do Progra ma de Monit oria.  

 

2. DOS MONI TORES 

2.1. Serão consi deradas duas modali dades de monit ores (as): 

2.1.1. Monit ores (as) de Ni velament o (bolsista e/ ou vol unt ári o), responsáveis por 

assistir aos docent es nas aul as dos progra mas de ni vel a ment o promovi dos pel a 

Instit uição para est udant es i ngressant es; 

2.1.2. Monit ores de Di sci pli nas de Graduação (bolsista e/ ou vol unt ári o) responsáveis 

por assistir aos docent es nas tarefas di dáticas de ensi no e aprendi zagem j unt o aos 

est udant es da Di sci pli na a qual fora m sel eci onados; 

2.2. Nas duas modali dades de monit orias, os (as) acadêmi cos (as) que cumprirem suas 



 

 

ati vi dades, dentro do previst o regi ment al ment e, receberão certificados. 

 
3. DA DI STRI BUI ÇÃO DE VAGAS 

3.1. A distri bui ção das vagas para Monit or (a) nas duas modali dades – ni vel ament o e 

di sci pli na de graduação (bolsista e/ ou vol unt ári o), concorrerão de for ma i gualitária nos 

cursos presenci ais e à distânci a: 

3.1.1. Para os (as) Monit ores (as) de Ni vel a ment o, pel o Núcl eo de Experiênci a 

Di scent e - NED, serão distri buí das vagas a partir da de manda enca mi nhada pel os 

coor denadores de cursos afi ns à nat ureza da disci plina para que se seleci one Monit ores 

(as); 

3.1.2. Para os Monit ores de Di sci pli nas de Graduação (tant o presenci ais quant o a 

di stânci a), a partir da demanda de vagas enca mi nhada pel a Coordenação dos Cursos, 

no li mite mí ni mo de 2% (dois por cent o) e máximo de 6 % (seis por cento) do t ot al de 

al unos matricul ados por curso, a ser aut orizado pela Pró- Reitori a de  Graduação.  

3.1.3 Os (as) Coor denadores (as) deverão j ustificar o pedi do de vagas de monitori a de 

graduação e/ ou ni vel ament o junt o 

 

de vaga de monit oria deve ser enca mi nhada com os pareceres do Col egi ado de Curso 

para o NED.  

3.1.4 Na distri buição das vagas para as disci pli nas, será dada pri ori dade, na segui nt e 

or de m:  
 

• às disci pli nas com aul as experi ment ais ou práticas; 

• às disci pli nas cuj as t ur mas reúna m mai or númer o de est udant es; 

• às disci pli nas de docent e com mai or númer o de turmas;  

• às disci pli nas que realizem ati vi dades de pesquisa e de ext ensão.  

3.1.5 Respeitando o Art. 5º do Regul a ment o de Moni toria, soment e poderão ser 

submeti dos à seleção os est udant es que satisfizerem aos segui nt es requisit os, 

cumul ati va ment e: 

• estar regul ar ment e matricul ado no perí odo leti vo em vi gênci a; 

• não estar em dependência e m nenhu ma disci pli na do curso; 

• não ter reprovação na disci pli na pl eiteada; 

• não ter sofri do sanção disci pli nar; 

ao Col egi ado de Curso, instrui ndo-o com parecer dos professores das discipli nas para as 

quais se requer a monit oria e quaisquer outros element os que j ustifi que m a 

rei vi ndi cação. Assi m, após aprovação do Col egiado de Curso, a solicitação da abert ura 



 

 

 
4. 2.  O Pr ogra ma disponi bilizará 03 (três) meses de bolsa/auxíli o, pagas no perí odo de 

17/ 03/ 2022 à 17/ 06/ 2022. 

• não ser beneficiado com outro descont o i nstituci onal, incl ui ndo as bolsas 

de Ini ciação Ci entífica e Ext ensão; 

• e m caso de monit oria anteri or, não ter pendênci a de qual quer nat ureza.  

 

 

4. DAS BOLSAS 

4.1. A bolsa/auxíli o dos (as) Monit ores (as) de Nivel a ment o e de Disci plinas de 

Gr aduação (tant o de cursos presenci ais quant o à distânci a) se dará sob for ma de descont o 

nas parcel as da anui dade escolar, e será de até 50% (ci nquent a por cent o) do val or da 

Bol sa de Iniciação Ci entífica do CNPQ at ual. 

§ 1º. Quando o (a) est udant e Monit or (a) pertencer ao progra ma PROUNI ou FI ES 

Integral o paga ment o da bolsa/auxíli o será disponi bilizado confor me defi ni ção do 

departa ment o fi nanceiro. 

§ 2º. O Est udant e com processo de monit oria anteri or não fi nalizado ou co m banco de 

horas pendent e, referente ao se mestre de 2021/ 2, não poderá pleitear nova bolsa pel o 

present e processo seletivo.  

 

 

 

 

4.3. As ati vi dades dos (as) monit ores (as) serão desenvol vi das na vi gência do 1º 

Se mestre Leti vo de 2022.  

4.4. Em caso de aprovação do mes mo candi dat o em mai s de uma Di sci plina de 

Monit oria de Ni vela mento ou de Graduação na modali dade bolsista, o mes mo não 

poderá cumul ar as atri buições, devendo opt ar por u ma dasdisci pli nas. 

 
Parágrafo Úni co: A vigênci a da Bolsa de Monit ores (as) de Ni vel a ment os e de 

Di sci pli na de Graduação (bolsista e/ ou vol unt ári o), de um se mestre e m curso soment e 

poderá ser prorrogado por igual perí odo, correspondent e ao Se mestre Leti vo diret a ment e 

subsequent e. Não será possí vel a renovação deste benefíci o, necessitando de novo 

pr ocesso seletivo.  

 
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1. A sel eção dos Monit ores (bolsista e/ ou vol unt ári o) ocorrerá da segui nt e forma:  

5.1.1. Para a seleção Monit ores de Ni vela ment o e de Di sci pli nas de Graduação, o(a) 



 

 

6.2. O (a) acadê mi co (a) monitor (a) poderá requerer seu desli ga ment o da moni toria a 

qual quer mo ment o, por mei o de requeri ment o por escrit o, com a devi da j ustificati va. 

6.3. Haverá desli ga ment o do (a) monit or (a) e m caso do não cumpri ment o de suas 

pr ofessor(a) da disci pli na obj et o de seleção, segui ndo edital específico da disci pli na 

previ a mente aut orizado pel o Coordenador do curso do qual a disci pli na pert ence, ou 

sendo uma disci pli na instituci onal, pel o coordenador responsável por el a,  irá elaborar 

a sel eção e m conf or mi dade à ati vi dade que será realizada pel o al uno por mei o de uma 

avaliação previ a ment e agendada e realizada, preferencial ment e, através da pl at afor ma 

Canvas.  

5.2. É de responsabili dade do NED aprovar e enca mi nhar para a publicação os editais 

específicos de cada disciplina construí dos pel o pr ofessor responsável co m base no 

present e edital e com as de mai s especificações previstas no Regul a ment o do Pr ogra ma 

de Monit oria, be m como a publicação de abert ura e prazo para seleção, respeit ado o 

Cr onogra ma previst o no item 7 deste Edital. 

 
6. DO CANCELAMENTO E DA DESI STÊNCI A 

6.1. O (a) professor (a) responsável poderá cancelar a monit oria e m virt ude da ausênci a 

inj ustificada do (a) moni tor (a) e m cumprir o plano propost o ou del e se afast ar, não 

devendo o (a) monit or (a) infri ngir preceit os éticos ou regi ment ais do UNI TPAC.  

 

 

 

 

 

ati vi dades confor me estabel eci do no Regul a ment o de Monit oria no que const a nos 

arti gos 5º e 6º. 

6. 4. Os casos não previstos neste edital ou nas nor mas de monit oria serão resol vi dos 

pel a Coor denação de Curso à qual se liga a Monitoria, ouvi do o Col egi ado de Curso e a 

Coor denação da NED.  

 
7. DO CRONOGRAMA 

 

• 15/ 02/ 2022 - Publicação de EDI TAL SUPLE MENTAR Nº 02/ 2021 DE 

CHAMADA PARA O PROCESSO SELETI VO DE I NI CI AÇÃO À 

DOCÊNCI A - MONI TORI A 

• 15/ 02 a 16/ 02/ 2022 - Período para For malização de Editais de Sel eção por Curso, 

enca mi nha ment o para o NED e Di vul gação dos Editais das disci pli nas no site. 

• 22/ 02 a 25/ 02/ 2022 - Período para realização das Inscrições por mei o de For mul ári o 

El etrôni co ( O Li nk será abert o às 08h: 00 do di a 22/02/ 2022 e estará disponível at é as 

23h: 59mi n do di a 25/ 02/2022.) 



 

 

e Ni vela ment o; 

• 30/ 06/ 2022 – Prazo li mite para entrega dos relat órios de Monit oria de discipli nas de 

Gr aduação e Ni vel a mento 

LI NK PARA I NSCRI ÇÃO:  

htt ps://for ms. office. com/ Pages/ ResponsePage. aspx?i d=6 Oy8 YGvr Tk mmB- 

g_zc7z Mx Vuf vxDKel Pu0GKI YFfi EFUNDl GUDZRWDg4 QVc wWl RI ME4 wMkdDUj RONC4u 

 

• 26/ 02 a 05/ 03/ 2022 - Período para realização da sel eção dos (as) monit ores (as); 

• 06/ 03/ 2022 - Di vul gação dos resultados preli mi nares da Sel eção dos (as) monit ores 

(as) por disci pli na; 

• 07 e 08/ 03/ 2022 - Perí odo para enca mi nha ment o de Recurso vi a e- mail 

ned @unit pac. edu. br; 

• 11/ 03/ 2022 - Dat a li mite para di vul gação da listage m fi nal dos (as) Monit ores (as) 

aprovados (as); 

• 14/ 03/ 2022 - Iníci o das ativi dades de Monit oria de: disci pli nas de Graduação e 

Ni vel a ment o.  

• 10/ 06/ 2022 – Encerra ment o das ati vi dades de Monit oria de disci pli nas de Gr aduação 

 
 

8. DI SPOSI ÇÕES FI NAI S 

 

8.1. O NED não se responsabilizará pel as solicitações de registro de monit ores (as) que 

não fore m recebi das e m decorrência de event uais proble mas no envi o dos e-mail s, assi m 

como, não efeti vará o cadastro de monit ores (as) que fore m solicitados fora do prazo 

e/ ou e m document os diferentes aos descrit os neste Edital. 

8.2. O NED não se responsabilizará por i nfor mações inverí di cas ou i ncompl et as 

prest adas nos for mul ários, cabendo ao candi dato o (a) monit or (a) e aos docent es 

responsáveis ter atenção redobrada no mo ment o do preenchi ment o dos mesmos.  

8.3. Toda a menção a horári o nest e Edital e e m outros atos del es decorrent es, terá como 

referênci a o horári o oficial de Araguaí na/ TO.  

8.4. O Rel at óri o Fi nal deve seguir o Model o Padrão disponi bilizado pel o NED, e ter 

todos os document os e m anexo.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-g_zc7zMxVufvxDKelPu0GKIYFfiEFUNDlGUDZRWDg4QVcwWlRIME4wMkdDUjRONC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-g_zc7zMxVufvxDKelPu0GKIYFfiEFUNDlGUDZRWDg4QVcwWlRIME4wMkdDUjRONC4u
mailto:ned@unitpac.edu.br


 

 

 
Pr of. José Leandro Felizardo Sil va 
Coordenador do NED 

Pr ofa. Dra. Fabi ana de Andrade Bri ngel 
Pró- Reitori a de Graduação 

 

 

8.5. Apenas o (a) monit or e/ou o (a) professor (a) da disci pli na deve entregar o 

Rel at óri o Fi nal, e sendo necessári o aguardar a conferência do mesmo,  tendo a 

oport uni dade de corri gir possí veis di vergênci as e/ou falta de document os. 

8.6. Os casos omi ssos deste Edital serão deci di dos pelo NED, Coor denações de Curso 

e Pró- Reit oria de Graduação.  

8.7. Todos os monit ores deve m t er cadastro no NED e mant ê-l o at ualizado 

se mestral ment e. Para realizar o cadastro é necessári o comparecer ao NED port ando 

cópi a de RG; CPF; compr ovant e de matrícul a e fot o 3x4. Em j á sendo monit or, é 

i mpresci ndí vel a apresentação do compr ovant e de mat rícul a a cada novo semestre. 

8.8. As dúvi das decorrentes desde Edital deverão ser enca mi nhadas para o e-mail: 

ned @unit pac. edu. br 

 
Ar aguaí na/ TO, 15 de fevereiro de 2022.  
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