EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES Nº 03/2022
A Pró-Reitoria Acadêmica, no uso de suas atribuições, torna público o Edital de Seleção
de Monitores nº 03/2022 para o primeiro semestre de 2022. Podem participar da seleção
os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação do Unilasalle-RJ. Nas
seções a seguir se explicitam as condições e demais informações sobre a seleção.
DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE MONITORIA
Considerando os objetivos de aprendizagem contidos nos Projetos Político-pedagógicos
dos Cursos de Graduação do Unilasalle-RJ,
Considerando os padrões de qualidade acadêmica pretendidos nos cursos desta
instituição, e
Considerando a necessidade de estimular o aprendizado colaborativo, acrescido da
necessidade de desenvolvimento constante de atividades que promovam a produção
acadêmica, o Programa Institucional de Monitoria tem como objetivos:
a) oferecer aos alunos atividades de reforço e/ou que os auxiliem a superar as
dificuldades inerentes ao processo de aprendizagem. As atividades ofertadas
priorizam horários fora da grade curricular regular, acompanhados por um aluno
monitor e orientadas por um professor responsável pela disciplina;
b) estimular no aluno o interesse pela atividade docente;
c) oferecer oportunidade para desenvolvê-la, intensificando a relação entre o corpo
docente e o discente, nas atividades de ensino e pesquisa;
d) despertar a consciência do aluno à prática de atividades que resultem em constante
produção acadêmica e que resultem, também, em aprofundamento dos
referenciais teórico e prático, em diversas áreas do conhecimento.
O presente edital pretende selecionar alunos monitores para as disciplinas listadas no
quadro 1 a seguir:

Quadro 1: relação de disciplinas para seleção de monitores (a ser atualizada)

MONITORIAS 2022.1

CURSO

Administração

Arquitetura

Ciências Contábeis

Direito

DISCIPLINAS

Nº
VAGAS

Matemática para Negócios

1

Fundamentos de Contabilidade

1

Gestão de Custos e Formação de Preços

1

Matemática Financeira

1

Geometria Descritiva

1

Teoria e História das Artes e Arquitetura I

1

Teoria e História das Artes e Arquitetura II

1

Desenho de Arquitetura I

1

Expressão Gráfica II

2

Expressão Gráfica III

2

Projeto de Arquitetura I

1

Projeto de Arquitetura III

1

Projeto de Arquitetura IV

1

Percepção, Estética e Plástica

2

Arquitetura no Brasil

1

Planejamento Urbano e Regional

1

Contabilidade de Custos I

1

Análise das Demonstrações Contábeis

1

Matemática para Negócios (c/Administração)

1

Fundamentos de Contabilidade (c/Administração)

1

Direito de Danos

1

Direito das Famílias

1

Engenharia Civil Engenharia de
Produção

Titularidades

1

Direito do Consumidor

1

Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais

1

Direito Internacional Público e Privado

1

Recursos Cíveis e Processos nos Tribunais

1

Processo de Conhecimento e Tutela Provisória

1

Jurisdição Constitucional, Organização do Estado e
Poderes

1

Economia e Direito

1

Teoria do Norma e do Crime

1

Álgebra Linear e Geometria Analítica

1

Análise e Simulação de Sistemas - PO2

1

Automação da Produção

1

CAD

1

Cálculo Básico

1

Cálculo Diferencial e Integral I

1

Cálculo Diferencial e Integral II

1

Cálculo Numérico

1

Ciências dos Materiais

1

Custos e Preços

1

Desenho Técnico

1

Engenharia de Método

1

Engenharia do Produto

1

Equações Diferenciais

1

Estradas

1

Estruturas de Concreto I

1

Estruturas de Concreto II

1

Estruturas de Madeira e Aço

1

Estruturas Hiperestáticas

1

Fenômeno de Transporte

1

Física Geral e Experimental I

1

Física Geral e Experimental II

1

Física Geral e Experimental III

1

Fundações

1

Gestão Ambiental e Sustentabilidade

1

Gestão de Empresas e Empreendedorismo

1

Gestão de Processos Produtivos

1

Gestão Estratégica da Produção

1

Hidráulica

1

Instalações Elétricas

1

Lógica de Programação

1

Materiais de Construção

1

Materiais e Processos de Fabricação

1

Mecânica Aplicada

1

Mecânica dos Solos

1

Mecânica dos Solos II

1

Mercado Financeiro

1

Pesquisa Operacional - PO1

1

Pontes

1

Probabilidade e Estatística

1

Projeto de Sistemas Produtivos - PO3

1

Química Geral e Experimental

1

Resistência dos Materiais

1

Resistência dos Materiais II

1

História

Saneamento e Abastecimento

1

Sistema e Ferramenta da Qualidade

1

Tecnologia e Processos Construtivos

1

Tecnologia Eletrotécnica

1

Topografia

1

Transporte e Logística

1

Teoria e Prática Pedagógica IV

1

História da África

1

Iniciação Científica

1

Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa

1

Metodologia do Ensino de Matemática

1

Laboratório de Arte e Educação

1

Iniciação Científica

1

Introdução à Neuroanatomia e a Neurociência

1

Processos Básicos I: Sensação, perc., motivação e
emoção

1

História e Epistemologia da Psicologia

1

Introdução às Relações Internacionais

1

Introdução à Economia

1

Teoria das Relações Internacionais II

1

Pedagogia

Psicologia

Relações Internacionais

Política Externa Brasileira I

1

Direito Internacional Privado

1

Métodos de Pesquisa em Relações Internacionais

1

Economia Brasileira

1

Economia Política Internacional

1

Programação de Computadores I

2

Programação de Computadores II

1

Programação de Computadores III

1

Banco de Dados I

1

Matemática Aplicada

1

Estrutura de Dados

1

Arquitetura de Computadores

1

Sistemas Operacionais

1

Sistemas de Informação

Os interessados deverão se inscrever por meio do link bit.ly/monitoria221 e anexar seu
CR – Coeficiente de Rendimento Global atualizado (excepcionalmente serão aceitos
prints de tela). As inscrições podem ser feitas de 22 de fevereiro a 03 de março de
2022.
Parágrafo Único: a critério das respectivas coordenações de cursos pode haver a
obrigatoriedade de Prova de Conhecimento, a ser informada aos alunos inscritos em
tempo hábil para preparação. Caso seja obrigatória, em função das restrições impostas
pelo contexto da pandemia, as provas de conhecimento ocorrerão em sala de aula virtual
criada para a ocasião.
Parágrafo Primeiro – Somente poderão se inscrever como candidatos os alunos

regularmente matriculados nos cursos de graduação do UNILASALLE-RJ, que possuam
coeficiente de rendimento global (CR) igual ou superior a 7,0 (sete), e frequência igual
ou superior a 75%, em cada uma das disciplinas já cursadas.
Parágrafo Segundo – Somente poderá se candidatar a vaga de monitor de determinada
disciplina o aluno que já tenha concluído seus estudos na disciplina em que pretende atuar
como monitor.

DA COMISSÃO E DO EXAME DOS CANDIDATOS
A Comissão Examinadora dos candidatos a monitoria será formada pelas respectivas
coordenações dos cursos e pelos professores responsáveis pelas disciplinas relacionadas
no quadro 1. A comissão examinadora fica encarregada de elaborar, aplicar e corrigir as
provas de conhecimento para a vaga em que concorre o candidato.
O processo de seleção será realizado em fase única:
1. Exame do Currículo e Entrevista;

DO CALENDÁRIO
As atividades ocorrerão conforme o seguinte cronograma:
ATIVIDADES
Período de Inscrição
Análise do CR e Entrevista
Resultado Final
Entrega dos planos de trabalho das monitorias
Início das monitorias (sistema remoto)
Encerramento das monitorias (sistema remoto)

DATA
De 22 de fevereiro a
03 de marçco
04 e 05 de março
06 de março
Até 10 de setembro
07 de março
30 de junho

Será considerado aprovado na prova de conhecimentos o candidato que obtiver menção
igual ou superior a 7,0 (sete). Não havendo a obrigatoriedade de prova de conhecimento
considerar-se-a aprovado o candidato com maior CR e com melhor desempenho na
entrevista.

Fase Única
Parágrafo Primeiro– As entrevistas serão realizadas via Google Meet, no período de
04 e 05 de março 2022, sendo o calendário com dias e horários divulgados pelas
respectivas coordenações. Caso o processo seletivo não aprove candidatos aptos para a
atuação como monitores em uma ou mais disciplinas, a Pró Reitoria Acadêmica se reserva
o direito de cancelar a oferta da disciplina.
Parágrafo Segundo – Estará automaticamente reprovado o candidato que não comparecer
à entrevista.
Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver média final igual ou superior a 7,0
(sete), calculada aritmeticamente, somando-se as notas da prova de conhecimento
(quando aplicável) com a do exame do CR e entrevista, dividindo-se o resultado por
2(dois), observando-se, quanto à ordem de classificação, a ordem decrescente da média
final.
Parágrafo Primeiro – O candidato aprovado e classificado, que não aceitar as regras e
horários da monitoria, deverá assinar pedido de desistência, sendo convocado para sua
substituição o aprovado com média final no certame imediatamente inferior ao desistente.
Parágrafo Segundo – Caso inexistam candidatos a serem chamados em substituição ao(s)
desistente(s), a Pró-Reitoria Acadêmica se reserva o direito de solicitar novo certame de
seleção de candidatos e/ou cancelar a oferta da monitoria naquela disciplina.
As atividades de monitoria deverão ocorrer remotamente ao longo de todo o 1º
semestre de 2022.
Compete ao docente responsável pela monitoria estabelecer o cronograma de encontros
remotos (no mínimo 08 encontros) e a devida adequação do roteiro de estudos;
a) O docente deverá participar de, ao menos 02 (dois), encontros remotos ao longo
do semestre letivo;
b) O monitor responsável pela disciplina deverá providenciar os links dos encontros
virtuais e promover a ampla divulgação da realização da monitoria nos canais
oficiais de comunicação;
c) O registro de presencialidade das atividades de monitoria ocorrerá por meio de
registro no chat da videochamada;
d) Os encontros remotos deverão ser gravados e os links disponibilizados nos canais
oficiais de comunicação dos cursos;

e) Só serão computadas horas de atividades complementares para os estudantes que
comparecerem em 70% das atividades remotas conforme previsto em documentos
institucionais que normatizam a atividade;
DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS
MONITORES
O acompanhamento e a avaliação da atividade dos monitores será efetuada nos seguintes
níveis:
1) Para fins de realização da monitoria, o professor responsável pela disciplina
deverá elaborar um plano de trabalho a ser seguido pelo monitor (vide anexo I
deste edital);
2) Para fins de acompanhamento e de avaliação das atividades de monitoria
realizadas, o aluno monitor deverá elaborar, em conjunto com o professor
responsável pela disciplina, um relatório de avaliação das atividades indicando
as principais dificuldades identificadas, os recursos utilizados, as
expectativas dos alunos bem como aplicar, ao término da monitoria, uma
pesquisa de satisfação entre os alunos participantes para municiar as ações
futuras (vide Anexo I deste edital);
3) Os relatórios avaliativos devem ser entregues à Pró-Reitoria Acadêmica em até
15 dias após o encerramento das atividades de monitoria. (Vide Anexo I deste
edital)

DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR
Compete ao monitor:
● Auxiliar os professores, na(s) disciplina(s) que compõe(m) a área da seleção, em
tarefas didáticas, inclusive na preparação e realização de trabalhos práticos;
● Acompanhar os alunos participantes nas atividades propostas pelo professor
orientador tais como lista de exercícios, atividades de fixação, etc.
● Auxiliar diretamente os estudantes, sob a supervisão do professor orientador, em
horário pré-determinado, distinto do horário das aulas regulares do curso;
● Participar
das
avaliações
realizadas
pelo Professor
da
Disciplina e pela Coordenação do Curso, durante a vigência da atividade de
monitoria.
Parágrafo Primeiro - As funções de monitoria são exclusivamente auxiliares, não sendo
permitido que o monitor, mesmo que eventualmente, substitua o Professor em atividade

de magistério.
Parágrafo Segundo - Fica estabelecido que o programa de atividades do monitor não
poderá coincidir com o horário de suas obrigações discentes.
Parágrafo Terceiro - A carga horária a cumprir pelo monitor é de 12 (doze) horas
semanais, podendo variar de acordo com seu plano de trabalho e sob orientação do
professor da disciplina.
Parágrafo Quarto - Ao término das atividades de monitoria serão computadas horas de
atividades complementares para o aluno monitor conforme o previsto (e em vigor) no
âmbito dos cursos de graduação.

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR
Compete ao Professor Orientador:
● Elaborar o Plano de Atividades da Monitoria (conforme modelo disponível na
seção de Anexos deste edital) e acompanhar o seu desenvolvimento.
● Participar do processo de seleção dos candidatos à monitoria;
● Elaborar a prova de conhecimentos (quando aplicável) para o processo de seleção
de alunos monitores que, em função das restrições impostas pelo contexto da
pandemia, ocorrerão de forma virtual, em sala de aula virtual criada
especificamente para a finalidade;
● Acompanhar, orientar e avaliar o desempenho do monitor (vide seção de Anexo
deste edital)
● Participar de, ao menos, 02 (dois) encontros síncronos propostos pelo alunos
monitor durante o semestre letivo;
● Encaminhar relatório de desempenho do monitor, ao término do semestre letivo,
a Coordenação do Curso, para registro; (vide Anexo I deste edital);

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A Pró-Reitoria Acadêmica e a Reitoria poderão integrar a comissão examinadora, com
direito a voz.

A Coordenação do Curso, ouvido o Professor Orientador da Monitoria, poderá autorizar
a recondução do aluno na função de monitor, por mais semestre letivo, sem necessidade
de que o mesmo se submeta a novo processo seletivo.
A atividade de monitoria não configura vínculo empregatício sob qualquer hipótese;
entretanto, nos termos do art. 4º da Lei 6.494/77, o Unilasalle-RJ contemplará o monitor
com horas de atividades complementares por semestre.
Os casos omissos serão decididos pela Pró-Reitoria Acadêmica, ouvido o Coordenador
do Curso.

Niterói, 22 de fevereiro de 2022.

Profa. Dra. Regina Helena Giannotti
Pró-Reitora Acadêmica

Anexo I
Plano de Trabalho – Monitoria
Nome do aluno:

RA:

Endereço eletrônico:
Semestre que está frequentando em 2021_1:
Professor Responsável:

Curso:

Disciplina:

Usufrui bolsa?

( ) sim ( ) não

Em caso afirmativo, qual?

A disciplina envolve Laboratório específico? ( ) sim ( ) não
Em caso afirmativo, qual?
Resumo do Projeto de Monitoria: (máximo de 20 linhas)

Objetivos Gerais do Projeto de Monitoria: (máximo de 20 linhas)

Semanas
Semanas 1 e 2
Semanas 3 e 4
Semanas 5 e 6
Semanas 7 e 8
Semanas 9 e 10

Cronograma das Atividades
Competências que se
Conteúdo a ser
pretende desenvolver
trabalhado (especificar)

Local:
Data:
Assinatura do aluno:
Assinatura do professor:

Atividades didáticas

Avaliação do Professor – Monitoria
Nome do aluno:

RA:

Endereço eletrônico:
Semestre que está frequentando em 2021/1:
Professor Responsável:

Curso:

Disciplina:
Resumo do Projeto de Monitoria: (máximo de 20 linhas)

O(a) Monitor(a)
Os(as) alunos(as)
O(a) professor(a)
A disciplina

Identifique os benefícios que a Monitoria trouxe para:

Observações Gerais:

Local:
Data:
Assinatura do professor:

Avaliação do Aluno – Monitoria
Nome do aluno:

RA:

Endereço eletrônico:
Semestre que está frequentando em 2021/1:
Professor Responsável:

Curso:

Disciplina:
Resumo do Projeto de Monitoria: (máximo de 20 linhas)

Semanas
Semanas 1 e 2
Semanas 3 e 4
Semanas 5 e 6
Semanas 7 e 8
Semanas 9 e 10

Cronograma das Atividades
Conteúdo trabalhado (especificar)

Avaliação das Atividades
Avaliação geral sobre atividades desenvolvidas:
Conteúdos de maior interesse dos alunos:
Conteúdos de maior dificuldade dos alunos:
Observações:
Avaliação da Monitoria
Contribuições para sua formação:
Contribuições para formação dos demais alunos:
Sugestões:
Observações Gerais:

Atividades realizadas

Local:
Data:
Assinatura do aluno:

