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POLÍTICA DE MONITORIA
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Dimensões: Desenvolvimento Institucional;
II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós
graduação, a extensão e as respectivas formas de
operacionalização, incluídos os procedimentos para
estímulo à produção acadêmica, as bolsas de
pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
IX – políticas de atendimento aos estudantes;
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Temática: Política de Monitoria


Justificativa:

A FAQI oferece ao aluno a oportunidade de iniciar-se na função docente
através do exercício de monitorias. A monitoria é a modalidade de ensinoaprendizagem, dentro das necessidades de formação acadêmica, destinada aos
alunos regularmente matriculados.

Tem como objetivo despertar o interesse do aluno pela docência, a partir do
desempenho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando a experiência da vida
acadêmica, por meio da participação em diversas funções da organização e
desenvolvimento das disciplinas dos cursos, além de possibilitar a apropriação de
habilidades em atividades didática.

Os monitores são escolhidos pela Coordenação do Curso em conjunto com os
professores responsáveis pelas disciplinas levando-se em conta o rendimento
acadêmico, disponibilidade horária e conduta perante os colegas, corpo docente e a
Faculdade.


Objetivo: Estimular ao discente interessado a prática de atividades técnico
didáticas.



Duração e período da atividade: Durante os semestres letivos, devidamente
respaldadas pelo calendário acadêmico semestral.



Público-alvo: Comunidade FAQI



Número de participantes: Máximo de interessados



Investimento necessário: Desconto na mensalidade do monitor



Infraestrutura da faculdade necessária: Ambientes da FAQI
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Operacionalização: A seleção é realizada semestralmente. O período de
inscrições para a monitoria é divulgado no calendário acadêmico.



Funções do Monitor Modalidade Presencial:

 Desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho definido pelo docente
responsável, sob sua orientação e supervisão
 Cumprir os horários pré-estabelecidos para os plantões de monitoria, que
deverão ser de, no mínimo 2 horas semanais
 Nestes plantões o aluno deverá estar disponível para orientar os colegas na
execução de trabalhos e auxiliá-los nas dúvidas
 Colaborar com a integração entre os alunos e o professor da disciplina, bem
como, com a faculdade e seus órgãos
 É vedado ao aluno ministrar aulas, com trabalhos ou provas, bem como ter
acesso a documentos da secretaria
 O aluno monitor receberá ao final de seu exercício um certificado como
comprovação das horas dedicadas ao desenvolvimento das atividades.


Funções do Monitor Modalidade à Distancia1

 Acompanhar as atividades no AVA Moodle.
 Solucionar dúvidas e atender alunos com dificuldade de acesso ao AVA e
ferramentas computacionais.
 Atender os alunos via e-mail, fórum e chat.
 Assessorar o aluno no domínio do ambiente virtual.
 É

vedado

ao

monitor:

Substituir

professor,

aplicar

verificações

de

aprendizagem e assumir tarefas ou obrigações próprias e exclusivas de
professores e funcionários.
 O aluno monitor receberá ao final de seu exercício um certificado como
comprovação das horas dedicadas ao desenvolvimento das atividades.

1

Com o suporte do Professor titular da unidade curricular e do tutor da
mesma.
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Avaliação

A avaliação do programa ocorre durante todo o seu desenvolvimento, ou seja, é
um processo contínuo e permanente; o que possibilita a gestão desta política para
acompanhar eficácia, podendo reorganizar, sugerir e adequar quando necessário
a realidade na qual está inserida. Haverá como forma de registro apreciações e
fotos.

