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Edital Interno de Monitoria n° 98/2021 de 01 de dezembro de 2021 
 

INSCRIÇÃO PARA MONITORIA: 10 SEMESTRE DE 2022 

 

O Diretor da Fatec de Mogi Mirim, faz publicar o presente Edital para o Processo 

de Seleção de Candidatos à Monitoria, para o 1° semestre de 2022, de acordo 

com os seguintes termos: 

 

I. VAGAS 

 

Artigo 1 - As vagas para o exercício da monitoria no primeiro semestre de 2022 

são:  

 
Nº de 

Ordem  
Disciplina Curso Turno Condição Obrigatória e Disponibilidade de Horário 

01 

Linguagem de 

programação /  

Algoritmos 

ADS Manhã 

Cursando a partir de 3º período. 

7h30 – 9h30     terça - quinta      Algoritmos 

7h30 – 9h30      sexta      Linguagem de programação 

02 

Linguagem de 

programação /  

Algoritmos 

ADS / MI Noite 
Cursando a partir de 3º período. 

18h – 19h     segunda - sexta 

03 Elétrica PM / MI Noite 

Cursando a partir de 3º período Mecatrônica. 

18h30 – 22h30     terça - quinta   

ELETRIC. APL.     ELETRIC. IND. 

04 Física I PM / MI Noite 

Cursando a partir de 2º período Mecatrônica / Projetos. 

18h – 19h    segunda a quarta-feira 

17h – 19h    quinta-feira 

05 Cálculo I PM / MI Noite 

Cursando a partir de 2º período Mecatrônica / Projetos. 

18h – 19h    segunda a quarta-feira 

17h – 19h    quinta-feira 

06 Cálculo FM Manhã 7h30 – 9h30     terça-feira e quinta-feira 

07 Física FM Manhã 7h30 – 9h30     terça-feira e quinta-feira 

 

 

II.  CANDIDATOS 

 

 Artigo 2 - Estarão aptos para a inscrição das vagas definidas acima, os alunos 

que atendam os seguintes requisitos: 

 Ser aluno regular da Fatec Mogi Mirim. 
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 Ter cursado as disciplinas desta monitoria, ou uma delas, e ter sido 

aprovado. 

 Ser graduado em curso que contemple as referidas disciplinas para 

monitoria. 

 Apresentar disponibilidade de trabalho em Monitoria de no mínimo 06 horas 

e no máximo 08 horas semanais, de acordo com os critérios definidos pela 

Unidade Escolar.  

 

III.  INSCRIÇÕES 

 

Artigo 3 - As inscrições serão feitas remotamente. A Ficha de Inscrição do 

candidato, em anexo a este Edital, deverá ser preenchida e enviada para o e-mail: 

f163dir@gmail.com, no período de 08/12/2021 a 15/12/2021.  

 

Artigo 4 – A inscrição se caracteriza pelo preenchimento e envio da Ficha de 

Inscrição, onde o aluno se inscreverá para a vaga disponibilizada em seu 

respectivo horário para atender o propósito da monitoria. 

 

IV. SELEÇÃO DOS MONITORES 

 

Artigo 5 – A seleção do aluno aprovado para a monitoria acontecerá no período 

de 08/12/2021 a 15/12/2021 pelas Coordenações de Curso, que por sua vez 

encaminhará à Direção da Unidade os nomes dos alunos selecionados para os 

respectivos horários de realização da monitoria.  

 

Artigo 6 – O processo de seleção levará em conta dois critérios com pesos iguais: 

A) a média de aprovação do aluno na disciplina;  

B) a entrevista com o Prof. Dr. André Giraldi, responsável pelo Projeto de Monitoria 

da FATEC Mogi Mirim. 

 

 § 1º - A média obtida na entrevista somada à média da disciplina resultará 

na nota de classificação final, obedecendo inclusive, a ordem de suplência. 

 § 2º - Se as disciplinas, objeto de Monitoria, forem oferecidas 

sequencialmente em mais de um semestre, as médias de aprovação serão 

somadas e divididas pela quantidade de semestres cursados, resultando na nota 

que será levada em consideração para o cálculo final. 

 § 3º - Caberá ao responsável pelo Projeto de Monitoria divulgar o cálculo 

das médias e a classificação final dos resultados. 
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V. EXERCÍCIO DA MONITORIA 

 

Artigo 7 - Os monitores farão parte de um espaço para discussões de conteúdo 

(plantão de dúvidas), e deverão auxiliar os docentes e os alunos presencialmente 

com atividades complementares da disciplina. 

 

Artigo 8 – A atividade de monitoria não pode conflitar com as demais atividades 

regulares do aluno (a) monitor (a). 

 

Artigo 9 – O exercício da monitoria não se confunde com o exercício regular da 

docência, não podendo o monitor substituir o professor nas aulas, nem ser 

responsabilizado, total ou parcialmente, pelo processo de avaliação dos alunos. 

 

Artigo 10 – A carga horária da monitoria poderá ser realizada de 06 a 08 horas 

semanais, de acordo com as necessidades de cada disciplina e de acordo com a 

disponibilidade do monitor.  

 

§ Único – Cada monitor poderá ter no mínimo 06 e no máximo 08 horas semanais.  

 

VI. BENEFÍCIOS DO MONITOR 

 

Artigo 11 – O monitor será remunerado na proporção de 25% do valor da hora-

aula do docente da categoria de Professor de Ensino Superior – Referência 1 Grau 

A.  

 

Artigo 12 – O monitor receberá certificado de monitoria a cada semestre desde 

que tenha avaliação positiva do Coordenador do Curso e do responsável pelo 

Projeto de Monitoria.  

 

VII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 13 – Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Congregação 

da Faculdade de Tecnologia de Mogi Mirim. 

 

Mogi Mirim, 01 de dezembro de 2021. 

 
 
 

Prof. Dr. André Luis Ferrari de Moura Giraldi 
Diretor 


