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EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA 

A Unidade Acadêmico-Administrativa do Centro Universitário Unianhanguera faz saber a todos 

os alunos interessados que estarão abertas inscrições para a Seleção de Monitoria do Curso de 

Ciências Contábeis , no período de 09 a 20 de setembro  de 2019, conforme Política e 

Regulamento de Monitoria nos cursos de Graduação da faculdade.  

1-Da Monitoria:  

A Monitoria integra as atividades do processo de ensino aprendizagem, inserido no projeto de 

formação do aluno, em meio à contribuição que esse aluno oferece ao projeto de formação dos 

demais. No programa de Monitoria, o aluno da graduação tem a oportunidade de aprofundar 

sua experiência como estudante em um processo acadêmico-científico e também educativo.  

1.1 Constituem objetivos da Monitoria:  

a) Possibilitar o aprofundamento nos conhecimentos teórico-práticos em que o monitor estiver 

desenvolvendo a Monitoria;  

b) Contribuir com a qualidade do ensino na graduação, ao apoiar professores e estudantes no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem;  

c) Propiciar maior integração dos segmentos da Universidade, por meio da cooperação entre 

estudantes e professores orientadores nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

1.2 São atribuições do Monitor:  

a) Conhecer e pautar-se, em suas ações, pela Política e o Regulamento da Monitoria, bem como 

ter ciência de que a prática da diversidade de atividades contempladas pela Monitoria deve ser 

orientada, acompanhada e avaliada pelo professor e ocorrer sempre sob sua supervisão;  

b) Acompanhar o processo de ensino e aprendizagem desenvolvido por professor e alunos, 

tendo como referencial o plano de ensino da disciplina, mediante a participação nas 

diversificadas atividades relativas ao ensino, tanto no contexto da Instituição quanto em outros 

espaços educativos e mesmo via Internet;  

c) Orientar os acadêmicos, individualmente ou em grupos, com vistas ao aprofundamento dos 

conteúdos em estudo, consoante a dinâmica curricular de  cada curso; 

d) Informar-se sobre aspectos primordiais ao empreendimento da prática da Monitoria.  

1.3- Dada a sua grande importância, e visando a alcançar seu propósito, sobre a Monitoria 

devem ser ressaltados os seguintes aspectos:  
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a) Todo monitor deve planejar e executar as atividades a serem desenvolvidas, a partir de um 

plano de trabalho elaborado em conjunto com o professor orientador;  

b) Todo monitor deve estar vinculado a alguma área, núcleo, ramo, linha de formação, 

disciplinas ou eixos temáticos, conforme a organização curricular do curso;  

1.4- Ao seu incluído no Programa de Monitoria, o aluno deve se comprometer a:  

a) no exercício da Monitoria, obter aprovação em todas as disciplinas;  

b) realizar o estabelecido no plano de trabalho, desempenhando até 8 horas semanais de 

atividades com dedicação e responsabilidade;  

c) exercer 8 horas semanais de atividades a serem programadas pela Unidade Acadêmico-

Administrativa, sem prejuízo das demais atividades acadêmicas. Se o aluno cumprir mais de 8 

horas semanais, isto ocorrerá por sua opção e não constará no certificado.  

d) ter pleno conhecimento da Política de Monitoria e da Instrução Regimental que 

regulamentam a Monitoria nos cursos de graduação da Unianhanguera.  

e) apresentar condições mínimas para o exercício da Monitoria e já ter cursado a disciplina da  

vaga pleiteada com bom desempenho acadêmico.  

e) Integralizar as horas do Projeto de Monitoria junto à Central de Atendimento ao final do 

semestre letivo em data pré fixada pela instituição. 

1.5- Em hipótese alguma, a Monitoria caracterizar-se-á vinculo empregatício em razão deste 

Edital. O Centro Universitário Unianhanguera é isento de qualquer ônus financeiro, bem como 

o pagamento de qualquer benefício trabalhista, previdenciário ou outros encargos sociais  

2- Das Vagas para Monitoria: 

Curso: Ciências Contábeis 

Disciplina Vaga Professor Orientador 

Prática de Laboratório I 2 PROF.MS. MARCELO RODRIGUES ALBINO 
 

Prática de Laboratório II 2 PROF.MS. MARCELO RODRIGUES ALBINO 
 

Núcleo de Prática Contábil 
(A ser inaugurado) 

4 PROF.MS. MARCELO RODRIGUES ALBINO 
 

Contabilidade Organizacional 1 PROF.ESP.MARIA APARECIDA FERNANDES 
FARIA 
 

Trabalho de Conclusão de Curso  1 PROFA.MA MAÍRA JÉSSIKA FERNANDES 
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Total das Vagas: 10 

 2.1- As vagas oferecidas poderão ser remanejadas entre as disciplinas constantes no presente 

Edital, após expirado o prazo de inscrições e constatando-se a ocorrência de:  

a) baixa procura ou inexistência de inscrições em algumas das disciplinas programas ou 

previstas; necessidade de suprir carência suplementar de vagas de determinada disciplina, que 

obtiver maior número de inscrições e a ocorrência de candidato com bom desempenho no 

processo seletivo na disciplina para a qual se inscreveu.  

3. Das Inscrições  

3.1- As inscrições para Monitoria deverão ser feitas no período de 12 a 25 de março de 2019, 

por meio de preenchimento de formulário juntamente com os documentos necessários  no 

Apoio Acadêmico da coordenação dos cursos de graduação do Centro Universitário 

Unianhanguera. 

3.2- Documentos e Requisitos Necessários  

a) ficha de inscrição, que deverá ser retirada no link de divulgação no Portal Unianhanguera;  

b) fotocópia do histórico escolar;  

c) fotocópia do diagnóstico da matrícula.  

4. Da Seleção;  

4.1- Critérios para Avaliação;  

a) A seleção do monitor dar-se-á por meio da análise do seu desempenho acadêmico 

comprovado através do histórico escolar; 

b)Entrevista referente à disciplina e/ou atividades a serem desenvolvidas realizada pelo docente 

orientador ; 

4.2- O Processo Seletivo será de responsabilidade da Supervisão de Monitoria.  

4.3 – A seleção dos candidatos às vagas de Monitoria obedecerá à classificação por:  

4.3.1- Melhor desempenho acadêmico e aprovação da entrevista, conforme alíneas a e b.  

4.3.2- o resultado (relação de candidatos aprovados) no Processo Seletivo será divulgado no 

mural e no site da Unianhanguera em 27 de setembro de 2019. 
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4.3.3- a relação de candidatos aprovados será encaminhada para a Supervisão de Monitoria com 

a finalidade de que sejam atendidas as questões legais, administrativas, financeiras e 

acadêmicas, responsáveis pela procedência correta da Monitoria.  

5. Da Assinatura do Termo de Compromisso de Monitoria:  

5.1- Os candidatos aprovados para a Monitoria para a assinatura do Termo de Compromisso 

com a Monitoria. 

6. Da forma de Retribuição da atividade do Monitor: 

6.1- A monitoria está prevista como Atividades Complementares na Categoria de Ensino (EM3) 

e fornece 40 horas para 01 semestre de exercício. 

7. Cronograma do Processo Seletivo: 

Evento Data 

Inscrições 09 a 20/09/2019 

Divulgação da lista dos aprovados 27/09/2019 

Início das atividades 30/09/2019 

8.DESCLASSIFICAÇÃO: 

8.1Será considerado desclassificado o aluno que:  

 8.1.2 Não tiver a disponibilidade de horário; 

8.1.3 Constar pendencias documentais junto à I.E.S; 

8.1.4 Contrariar algum item constante no Regulamento de Monitoria da I.E.S. 

9. Disposições Gerais. 

8.1- Os casos omissos deverão ser encaminhados à Supervisão de Monitoria do Curso de 

Ciências Contábeis do Centro Universitário Unianhanguera 

Goiânia, 02 de setembro de 2019 

Profa Ionara Lúcia de M.C.Oliveira 
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