
 
 

 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS 

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CONSEPE – CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  

 

EDITAL PARA O PROGRAMA DE MONITORIA  
EXERCÍCIO PARA O SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2021 

 

A Pró- Reitoria de Graduação, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Decreto 

Lei nº 85.862, de 31/08/81 e também conforme Regulamento do Programa Institucional de 

Monitoria, aprovado por unanimidade em reunião do Conselho De Ensino, Pesquisa e 

Extensão - CONSEPE- em 24 de Agosto de 2021, torna público as orientações para o 

Preenchimento das vagas para o Segundo Semestre de 2021 e divulga as normas para 

inscrições no Processo Seletivo de Monitoria, conforme lotação disponível nos cursos 

oferecidos pela Unifio – Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos.  

 

1 DAS NORMAS GERAIS: 

1.1 O Processo Seletivo de Monitoria será regido conforme o Presente Edital e em 

consonância com o Regulamento do Programa Institucional de Monitoria e ocorrerá 

presencialmente, entre os dias 08/09/2021 a 22/09/2021. 

 

1.2  A Condução do Processo Seletivo para admissão de Monitores, será realizado pelos 

Coordenadores de Curso referendados pelos Colegiados de Cursos. 

 

1.3. As informações gerais sobre vagas, inscrições, provas bem como o conteúdo 

programático encontram-se disponíveis neste Edital e nos respectivos Informes Publicados 

no Site Institucional www.unifio.edu.br . 

 

1.4. Poderão participar do processo de Seleção junto ao Programa Institucional de Monitoria, 

somente discentes regularmente matriculados em Cursos da Unifio e que já tenham concluído 

o Primeiro Semestre do Curso, com média global igual ou superior a 7,00 (Sete), calculada 

entre as disciplinas do semestre anterior ao Período de Monitoria deste edital. 

 

 

2 DAS VAGAS: 

2.1.  Nesta Edição, Serão Disponibilizadas Vagas somente para o Programa de Monitoria para 

candidatos interessados na modalidade  “Monitor Voluntário”. 

 

2.2. Na Categoria “Monitores Voluntários”, não haverá limite de vagas, podendo o Docente 

Responsável pela Disciplina solicitar a admissão, como monitor voluntário, aos candidatos 

aprovados no processo seletivo com nota igual ou superior a 7,00 (sete). 
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I. O Monitor Voluntário não fará jus à retribuição financeira pela atividade de monitoria, 

de acordo com a Lei 9.608/98, sendo a este oferecido um Certificado de Monitoria ao 

final do objeto deste edital e após a entrega do Relatório Final, com discriminação do 

total de horas realizadas pelo discente participante.  

 

II. Ficará condicionado ao aceite do Docente Responsável pela disciplina, a admissão 

do monitor voluntário, a qual ocorrerá mediante assinatura do Termo de Compromisso 

de Orientação de Monitoria – Anexo II deste Edital. 

 

 

A relação de Cursos e a distribuição do número de Bolsas encontram-se disponíveis no 

ANEXO I deste Edital. 

 

2.3. Após o período de Admissão, estas poderão ser reaproveitadas dentro do Curso, de 

acordo com as seguintes regras: 

 

I. O prazo para admissão para Monitores Voluntários, respeitará o prazo de 24 de 

Setembro a 10 de dezembro, não sendo permitida admissão de novos monitores 

voluntários, após o término da quarta semana do exercício do início do Programa de 

Monitoria. 

 

2.4.  Aos Coordenadores de Curso, será incumbida a verificação interna da necessidade de 

monitores voluntários, mediante consulta prévia ao colegiado de Curso, assim como sua 

posterior distribuição, conforme necessidade das disciplinas.  

 

2.5. Monitores Voluntários, receberão certificados somente após cumprirem o Prazo total, com 

envio do Relatório Final até o dia 10 de dezembro de 2021, não sendo emitido certificação de 

horas cumpridas parcialmente. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições para o Programa Institucional de Monitoria (PIM), serão realizadas de forma 

online na Página www.unifio.edu.br, no período de 09H:00min do dia 08/09/2021 até 23H:59 

do dia 13/09/2021. 

 

I. Antes de inscrever-se, o candidato à vaga de monitoria deverá observar a Relação 

de disciplinas conforme o curso, assim como o horário da disciplina à qual participará 

dentro do PIM, que poderá ser verificada no Anexo I deste Edital e deverá ser indicado 

no ato da inscrição. 

 

II. No ato da Inscrição, o candidato deverá anexar o seu histórico escolar, em link a ser 

disponibilizado junto à Página de inscrição. 

 

III. Poderão inscrever-se somente candidatos que estejam matriculados a partir do 

Segundo Semestre de qualquer Curso Unifio.  

 

IV. O exercício da monitoria deve ser realizado em turno diverso daquele em que o 

aluno está regularmente matriculado em seu curso. 
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3.2. Para ser considerado apto à inscrição, o discente deverá ter cursado a disciplina a qual 

ficará lotado dentro do programa de monitoria e ter sido aprovado nesta, com média igual ou 

superior a 7,00 (sete). 

 

3.3. Para inscrever-se, o candidato necessita ter disponibilidade para dedicar até 12 (doze) 

horas semanais, para auxiliar em atividades didáticas, programadas pelo Professor 

Responsável pela Monitoria, sem que para tanto, não haja quaisquer prejuízos em suas 

atividades acadêmicas. 

 

3.4. O Professor Responsável pela disciplina que receberá o Monitor, será responsável pela 

Apreciação do Histórico Escolar do Discente, candidato à vaga. 

 

 

4. DAS PROVAS 

4.1. O Processo Seletivo será realizado no Período de 16/09/2021 a 17/09/2021, que ocorrerá 

em três fases de apreciação: 

I. Análise de Histórico Escolar (AHE) – de 0 a 10 pontos: será considerado a Média 

Geral (MG) obtida entre todas as disciplinas do semestre anterior e que deve ser 

somada à Média da Disciplina Específica (ME). Tais médias devem ser somadas e 

divididas por 2, que deve ser calculada pela Seguinte Expressão: AHE = (MG + ME)/2. 

 

II. Avaliação Teórico e/ou Teórico-Prático – de 0 a 10 pontos: As avaliações serão 

aplicadas de forma teórica, a partir de prova objetiva e/ou dissertativa acerca de todo 

o conteúdo programático da disciplina, conforme Plano de Ensino a ser disponibilizado 

ao Aluno, junto à Página Institucional da Unifio www.unifio.edu.br. No Prazo de 5 

(cinco) dias a anteriori a aplicação da Prova, o Professor Responsável, junto ao 

Professor Responsável pelo PIM, deve Publicar o Conteúdo Programático e o Roteiro 

das Provas (Teórica e Prática). 

 

III. Entrevista do Candidato junto ao Docente Responsável pela Disciplina – de 0 

a 10 pontos, distribuídos conforme itens (a); (b); (c) e (d): Os candidatos serão 

entrevistados individualmente pelo professor responsável pela disciplina, que avaliará 

as seguintes considerações:  

 

(a) Domínio da Linguagem Vernacular e Capacidade de Expressão Oral e Escrita – de 

0 a 2,5 pontos;  

(b) Conhecimento sobre o Plano de Ensino da Disciplina – de 0 a 2,5 pontos; 

(c) Demonstração de facilidade em trabalhar em Equipe– de 0 a 2,5 pontos; 

(d) Facilidade para o envolvimento para a aplicação de Novas Tecnologias voltadas 

ao Ensino – de 0 a 2,5 pontos. 

. 

  

4.2. Durante a Entrevista, cumpre ao Professor Responsável pela Entrevista, questionar sobre 

a disponibilidade de até 12 (doze) horas de dedicação exclusiva do candidato, de forma que 

este possa cumprir suas obrigações junto ao programa, sem perda do seu rendimento 

discente. 
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5. DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1. O cálculo geral para fins de classificação dos candidatos ao PIM – Programa Institucional 

de Monitoria, dar-se-á mediante a somatória simples do valor obtido nas três fases do 

Processo Seletivo (Avaliação do Histórico Escolar; Avaliação Teórica e/ou Teórico-prática e 

Entrevista, o que resultará dentro da Amplitude Aritmética de 30 pontos. 

 

5.2. Caso haja empate, a classificação ocorrerá em conformidade com os seguintes critérios:  

 

I. Maior média da disciplina objeto da monitoria, conforme registrado no  Histórico 

Escolar;  

II. Obtenção da maior média na Entrevista;  

III. a permanecer o empate, o critério de desempate será o candidato de maior idade. 

 

5.3. A Classificação dos Candidatos será realizada em lista única, sendo que, será respeitada 

a ordem de classificação para a admissão de “Monitores Voluntários”, dentro das vagas 

disponíveis para cada uma das categorias, para cada Componente Curricular. 

 

6. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

6.1. O resultado deverá ser publicado em Lista Única, para os Classificados na Categoria 

“Monitores Voluntários”, junto à Página www.unifio.edu.br,  no dia 22 de Setembro de 2021. 

 

7. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 

7.1. Entre os dias 23 de Setembro de 2021 a 24 de Setembro de 2021, os classificados na 

categorias “Monitores Voluntários”, ficam convocados a comparecer junto à Secretaria Geral 

(das 13H:30min até 16H30min e das 19H:00min até  22H:00min), com o Termo de 

Compromisso do Programa de Monitoria, devidamente preenchido, conforme observância de 

sua categoria ANEXO II (Para Monitores Voluntários). 

 

7.2. Após a assinatura e entrega do Termo de Compromisso do Programa de Monitoria, o 

aluno fica convocado a assumir suas funções junto a Programa. Para tanto, o aluno deve 

imediatamente procurar o professor responsável pela disciplina, o qual designará suas 

atribuições junto ao Programa de Monitoria.  

 

7.3. Em caso de não assinatura e entrega do Termo de Compromisso na Secretaria Geral, 

até as 22H:00 do dia 24 de Setembro de 2021, será convocado o aluno aprovado na 

sequência em ordem crescente da posição na Lista de Classificação, que deverá ser 

notificado e comparecer na Secretaria Geral até as 20 horas do dia 28 de Setembro de 2021, 

com Termo de Compromisso impresso e assinado. 

 

 

8. DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

8.1. O Professor Responsável pela disciplina, deverá elaborar um plano de Trabalho para as 

Atividades de Monitoria, que deve ser apresentado e assinado ao final do Plano de Trabalho, 

por ambos: Professor e Monitor. 
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8.2. O Plano de Trabalho deverá ser elaborado de forma a não causar prejuízo as atividades 

regulares do aluno. Na distribuição da carga horária deverá ser observado o seguinte limite: 

até 12 (doze) horas semanais para Atividades de Classe e Extraclasses e/ou Práticas de 

Laboratório. 

 

8.3. Para as devidas incumbências a serem assumidas pelo Monitor, o professor-orientador 

deverá apresentar no Plano de Trabalho, as atividades planejadas de forma detalhada a 

serem realizadas pelo monitor articuladas e integradas aos objetivos da disciplina (distribuídas 

em forma de tópicos). 

 

 

9. DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

9.1. O aluno será avaliado durante as atividades de monitoria acadêmica pelo Professor 

Responsável pela disciplina, de acordo com os seguintes critérios: assiduidade, pontualidade, 

cumprimento das atividades designadas e cumprimento do prazo de entrega do relatório 

mensal.  

 

9.2. Todos monitores voluntários, devem entregar mensalmente o relatório de atividades e no 

dia 10 de Dezembro de 2021, deve entregar o Relatório Final, os quais devem ser enviados 

junto à Plataforma Conhecer, conforme as seguintes datas: 

 

I. Relatório 01 – Referente ao exercício realizado no período de 01 de 

Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021. Relatório deve ser 

entregue em 3 de Novembro  de 2021.  

 

II. Relatório 02 – Referente ao exercício realizado no período de 01 

de Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021. Relatório deve ser 

entregue em 3 de Dezembro  de 2021. 

 

III. Relatório Final – Referente ao exercício realizado durante todo o 

semestre. O Relatório Final deve ser entregue em 10 de Dezembro de 

2021.  

 

 

9.3. Caso seja observado pelo Professor Responsável o não preenchimento de algum dos 

critérios supracitados no item 9.1 e 9.2, o professor reportará imediatamente em contato com 

a Coordenação do Programa Institucional de Monitoria e Pró Reitoria de Graduação, o que 

implicará imediatamente o desligamento do Programa de Monitoria. 

 

9.4. Atraso superior a 60 (sessenta) dias na entrega do relatório mensal de atividades, 

resultará automaticamente no desligamento do aluno do Programa de Monitoria, objeto deste 

Edital. 

 

10. DO RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

10.1. O Relatório Semestral de Atividades Desenvolvidas deverá ser enviado até as 

23H:59min no dia 10 de Dezembro de 2021, junto ao Link da Plataforma Conhecer 

disponibilizado ao aluno, sob pena de indeferimento da expedição do certificado do monitor e 



 
 

 

da Declaração de orientação de monitoria, para fins de integralização do Currículo Lattes do 

professor-orientador.  

 

 

11. DA CERTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

11.1. Será realizada a expedição de Certificado ao Monitor que atender satisfatoriamente os 

objetivos da monitoria e os requisitos previstos neste Edital, bem como enviar o Relatório de 

Atividades Desenvolvidas dentro do prazo estabelecido, junto à Plataforma Conhecer, 

mediante apreciação previa do Professor Responsável pela disciplina atendida pelo Monitor, 

que deve estar datada e assinada pelo Professor Responsável e pelo Monitor, ao final do texto 

do relatório. 

 

11.2. Fará jus a expedição de declaração de orientação de monitoria, para fins de 

integralização do Currículo Lattes, o professor que atender satisfatoriamente os objetivos da 

monitoria e as atribuições inerentes à orientação, bem como o monitor ter enviado o Relatório 

de Atividades Desenvolvidas, devidamente assinadas pelo professor e monitor. 

 

11.3. Os Relatórios terão apreciação final da Pró Reitoria de Graduação e CONSEPE/UNIFIO, 

para emissão dos Certificados.  

 

12. DO CRONOGRAMA 

12.1. O Programa Institucional de Monitoria, objeto deste Edital, será desenvolvido  em 

Etapas, conforme Prazos e Datas preestabelecidos conforme Quadro a Seguir: 

 

CRONOGRAMA: 

Atividades Período 

Inscrições no período de 09H:00min do dia 

08/09/2021 até 23H:59 do dia 

13/09/2021 

Processo de Seleção (Análise de Histórico Escolar; 

Avaliação Teórica e Prática; Entrevista) 

16/09/2021 a 17/09/2021. 

Publicação da Classificação Final 22 de Setembro de 2021. 

Convocação para Assinatura do Programa 23 de Setembro de 2021 a 24 de 

Setembro de 2021 

Admissão dos Monitores, mediante entrega dos 

Termos de Compromisso Assinados na Secretaria. 

de 24/09/2021 a 28/09/2021. 

Início das Atividades de Monitoria em 29/09/2021. 

Término das Atividades de Monitoria em 10/12/2021. 

Entrega de Relatório Final de 10/12/2021. 

Avaliação de 13/12/2021 a 14/12/2021. 

Certificação 14/12/2021. 

 

  

  



 
 

 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Os Monitores participantes do Programa Institucional de Monitoria/UNIFIO, deverão 

participar do Congresso de Iniciação Científica da UNIFIO, com trabalhos de único autor e/ou 

em grupos, que envolvam a temática “Monitoria de Ensino de Graduação”. 

 

13.2. Os Certificados serão emitidos pela Pró-Reitoria Unifio e disponibilizados digitalmente 

na Plataforma Conhecer. 

 

13.3. No ato de inscrição, o candidato importará no conhecimento e na aceitação total dos 

critérios e das regras estabelecidos neste Edital e também implicará no conhecimento do 

Regulamento do Programa Institucional de Monitoria da Unifio, disponível na página 

institucional www.unifio.edu.br.  

 

13.4. Casos omissos serão apreciados e analisados, preliminarmente, pela Pró-Reitoria de 

Graduação e resolvidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE/UNIFIO. 

 

 

 

Ourinhos, 01 de Setembro de 2021. 

 

 

 
                                                           Glauka Cristina Archangelo da Silva 

                                                                                 Pró Reitora/UNIFIO 
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ANEXO I 

 

 Para o Programa Institucional de Monitoria/UNIFIO, exercício 2021/2, serão oferecidas 

XX Vagas, distribuídas conforme Quadro a Seguir: 

 

Relação de Vagas – Programa de Monitoria 2021/2 
 

Cursos Número de Vagas 
Relação de Disciplinas no Programa de 

Monitoria 

Administração 01 Vaga 

- ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO ( 3o 
Termo) 

 

 

 

Agronomia Integral 04 Vagas 

Química Analítica e Quantitativa ( 2º Termo) 

Bioquímica Aplicada (2º Termo) 

Horticultura (4º Termo e 6º Termo) 

Produção Vegetal I (cana de açucar) - (4º 
Termo e 6º Termo) 

Agronomia Noturno 06 Vagas 

Química Analítica e Quantitativa ( 2º Termo) 

Bioquímica Aplicada (2º Termo) 

Experimentação Agrícola (4º Termo) 

Máquinas e Motores (4º Termo) 

Defensivos Sgrícolas e Tecnologia de 
Aplicação (6º Termo) 

Produção Vegetal I (cana de açucar) - 7º 

Termo 

Arquitetura e 
Urbanismo 

02 Vagas p/ cada 
disciplina 

- Oficina de projeto de arq e urb 02 (2o 
Termo) 

- Desenho de arq exp e princípios de 
informática (2o Termo) 

- Resistências dos materiais (4o Termo) 

- Oficina de projeto de arq e urb 04 (4o 
Termo) 

- Projeto de arq 06 (6o Termo) 

- Sistemas Estruturais 2 (6o Termo) 

- Projeto de arq 08 (8o Termo) 

  



 
 

 

Artes Visuais 
00 Vagas (Não irá participar 
do projeto Monitoria nesta 

Edição) 

 

 

 

 

 

 

 

Biomedicina 04Vagas 

Histologia e Embriologia Geral ( 2 
Termo) * 2 monitores 

Quimica Orgânica (2 Termo ) 2 
Monitores 

 

 

 

 

 

Ciências Biológicas  6 Vagas 

 

- Ecologia Geral e de 
Comunidades (2o Termo) 

- Zoologia de Cordados ( 6o 
Termo) 

- Produção Vegetal (8o Termo) 

 

 

 

Ciências Contábeis 00 Vagas 

 

 

 

 

Computação – 
Sistemas de 
Informação 

5 Vagas 

- LABORATÓRIO DE 
PROGRAMAÇÃO( 2o Termo) 

- PADRÕES DE 
DESENVOLVIMENTO WEB(4o 
Termo) 

- ENGENHARIA DE SOFTWARE II 
(4o Termo) 

- PROCESSOS DE NEGÓCIOS(6o 
Termo) 

- Aplicações para Dispositivos 
Móveis 
(6o Termo) 

 

  



 
 

 

Direito (Matutino) 2 Vagas 

Duas vagas para monitorias no 
período diurno:  

uma para 8.o Termo : 1423-Estágio 
Supervisionado II 

uma para 10.o Termo : 1441-
Estágio Supervisionado IV 

 

 

 

 

Direito (Noturno) 2 Vagas 

 

Duas vagas para monitorias no 
período noturno: 

uma para 8.o Termo : 1423-Estágio 
Supervisionado II 

uma para 10.o Termo : 1441-
Estágio Supervisionado IV 

 

 

 

Enfermagem 1 Vaga 

Urgência e Emergência 1194 ( 6º 
Termo) 

 

 

 

 

 

 

Engenharia Civil 08 Vagas 

Equações Diferenciais - 5172 (4º 
Termo) 

Resistência dos Materiais II - 3737 
(6º Termo) 

Física Geral e Experimental III - 
4719 (4º Termo) 

Mecânica Geral II - 4723 (4º Termo) 

Materiais de Construção Civil II - 
3739 (6º Termo) 

Cálculo Diferencial - 210009 (2º 
Termo) 

Física Geral e Experimental I - 
M210045 (2º Termo) 

Geometria Analítica e Vetores - 
M210062 (2º Termo) 

  



 
 

 

Engenharia de 
Produção 

08 Vagas 

Equações Diferenciais - 5172 (4º 
Termo) 

Tecnologia de Fabricação II - 5271 
(6º Termo) 

Física Geral e Experimental III - 
4719 (4º Termo) 

Mecânica Geral II - 4723 (4º Termo) 

Elementos de Máquinas - 5270 (6° 
Termo) 

Cálculo Diferencial - 210009 (2º 
Termo) 

Física Geral e Experimental I - 
M210045 (2º Termo) 

Geometria Analítica e Vetores - 
M210062 (2º Termo) 

Engenharia 
Elétrica 

06 Vagas 

Equações Diferenciais - 5172 (4º 
Termo) 

Física Geral e Experimental III - 
4719 (4º Termo) 

Mecânica Geral II - 4723 (4º Termo) 

Cálculo Diferencial - 210009 (2º 
Termo) 

Física Geral e Experimental I - 
M210045 (2º Termo) 

Geometria Analítica e Vetores - 
M210062 (2º Termo) 

 

Engenharia 
Mecânica 

08 Vagas 

Equações Diferenciais - 5172 (4º 
Termo) 

Resistência dos Materiais II - 3737 
(6º Termo) 

Física Geral e Experimental III - 
4719 (4º Termo) 

Mecânica Geral II - 4723 (4º Termo) 

Elementos de Máquinas - 5270 (6° 
Termo) 

Cálculo Diferencial - 210009 (2º 
Termo) 

Física Geral e Experimental I - 
M210045 (2º Termo) 

Geometria Analítica e Vetores - 
M210062 (2º Termo) 

Transferência de Calor II - 5276 (8° 
Termo) 

  



 
 

 

Farmácia 05 Vagas 

- Bioquímica Básica e Clínica ( 4o 
Termo) - 2 vagas 

- Hematologia Básica e Clínica (6o 
Termo) - 2 vagas 

- Estágio Manipulação de Produtos 
(6o Termo) - 1 vaga 

 

 

 

 

Fisioterapia 
00 Vagas (Não Irá Participar 
do Programa Monitoria nesta 

Edição) 

 

 

 

 

 

 

 

Medicina 
Veterinária 
(Integral) 

14 Vagas (Para os alunos do 
Período Integral) 

- Patologia clínica veterinária 2 ( 4o 
Módulo) - 2 vagas 

- Clínica médica de grandes animais 
(8o Termo) - 1 vaga 

- Procedimentos e manipulação do 
paciente (4o Módulo) - 2 vagas 

- Inspeção de alimentos e produtos 
de origem animal 2 (8o Termo) - 1 
vaga 

- Técnica cirúrgica (6o Termo) - 2 
vagas 

- Embriologia, células e tecidos 
animais 2 (2o Módulo) - 2 vagas 

- Morfofisiologia 2 (2o Módulo) - 2 
vagas 

- Morofofisiologia do sistema gênito-
urinário (2o Módulo) - 2 vagas 

Medicina 
Veterinária 
(Noturno) 

10 Vagas (Para os alunos do 
Período Noturno) 

- Patologia clínica veterinária 2 ( 4o 
Termo) - 1 vaga 

- Morfofisiologia 2 (2o Módulo) - 2 
vagas 

- Morofofisiologia do sistema gênito-
urinário (2o Módulo) - 2 vagas 

- Procedimentos e manipulação do 
paciente (4o Módulo) - 2 vagas 

- Zootecnia 1 (6o Termo) - 1 vaga 

- Embriologia, células e tecidos 
animais 2 (2o Termo) - 2 vagas 

 

   



 
 

 

   

Nutrição 03 Vagas 

- Histologia e embriologia ( 2º Termo) 
- 2 vagas 

- Avaliação nutricional (4º Termo) - 1 
vaga 

 

 

 

 

 

Odontologia 
(Matutino) 

06 Vagas (Para os alunos do 
Período Matutino) 

- Anatomia Craniofacial (2o Termo) - 
2 vagas 

- Radiologia Odontológica (2o Termo) 
- 2 vagas 

- Histologia e Embriologia (2o Termo) 
- 2 vagas 

 

 

 

 

Odontologia 
(Noturno) 

12 Vagas (Para os alunos do 
Período Noturno) 

- Anatomia Craniofacial (2o Termo) - 
4 vagas 

- Radiologia Odontológica (2o Termo) 
- 4 vagas 

- Histologia e Embriologia (2o Termo) 
- 4 vagas 

 

 

 

 

Odontologia 
(Integral) 

6 Vagas (Para os alunos do 
Período Integral) 

- Dentística IV (8° Termo) - 1 vaga 

- Prótese Fixa (8° Termo) - 1 vaga 

- Prótese Básica (6° Termo) - 1 vaga 

- Periodontia II (6° Termo) - 1 vaga 

- Cirurgia Periodontal II (10° Termo) - 
1 vaga 

- Cirurgia II (6° Termo) - 1 vaga 

  



 
 

 

Psicologia (Matutino) 
00 Vagas (Não irá 

participar do projeto 
Monitoria nesta Edição) 

 

 

 

 

 

 

 

Psicologia (Noturno) 
00 Vagas (Não irá 

participar do projeto 
Monitoria nesta Edição) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
  



 
 

 

 

 

ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO DO MONITOR - VOLUNTÁRIO 

 

CONSELHO DE ENSINO, DE PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE/UNIFIO 
PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA  

 
 

TERMO DE COMPROMISSO – MONITOR VOLUNTÁRIO 
 
CONSIDERANDO que o Programa de Monitoria Acadêmica/UNIFIO, configura-se em 
atividade que visa propiciar condições para a iniciação da prática da docência, por meio de 
atividades de natureza pedagógica e desta forma, desenvolve habilidades e competências 
próprias desta atividade de ensino, desenvolvidas pelo estudante sob a orientação de um 
professor, que assim, oportuniza a integração do aluno com a vida acadêmica e integra a 
aprendizagem à prática docente;  
 
CONSIDERANDO que os monitores auxiliarão, sob a supervisão docente, na orientação em 
sala de aula, em trabalhos de laboratórios, de biblioteca, de campo e outros compatíveis com 
seu grau de conhecimento e experiência;  
 
CONSIDERANDO que a monitoria não gera vínculo empregatício com o Centro Universitário 
das Faculdades Integradas de Ourinhos/UNIFIO e será exercida sob a orientação de um 
professor desta IES (Instituição de Ensino Superior), vedada a utilização do monitor para 
ministrar aulas teóricas e/ou práticas correspondentes à carga horária regular da disciplina. 
 
O Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, concede observados os 

termos vigentes sobre a matéria, Bolsa de Monitoria ao aluno: 

_________________________________________________________________________, 

cédula de identidade: ______________________________, Órgão Emissor: __________, ID 

número________ Curso: _________________________________________________, , 

Período: ___________________, para exercer atividades de monitoria junto ao Curso 

de_________________________________________________________, na Disciplina de 

______________________________________________, a qual tem como Professor 

Responsável pelo Componente Curricular o(a) 

Prof(a)________________________________________ e que está de acordo com as 

condições estipuladas a seguir: 

 

1- O período de vigência da presente Bolsa de Monitoria será Semestral. A vigência terá início 

em _______ de ___________________ e término em ________ de ___________________ 

de 20______. 

2- O Monitor Voluntário não fará jus à retribuição financeira pela atividade de monitoria, de 

acordo com a Lei 9.608/98, sendo a este oferecido um Certificado de Monitoria, com 

discriminação do total de horas realizadas pelo discente participante. O Monitor, ao assinar 

esse presente termo, ficará sujeito ao regimento de até 12 (doze) horas semanais de efetivo 

trabalho, em horário a ser estabelecido pelo professor-orientador da disciplina e pelo Curso. 

3- O monitor, dentro do horário de trabalho, obrigar-se–á desenvolver um programa vinculado 

ao ensino e a pesquisa, sob orientação de professores do Curso, designado pelo respectivo 

coordenador de Curso. 



 
 

 

4- O monitor, ao final de cada mês, conforme datas previstas no Item 9.2 deste Edital, fica 

obrigado a elaborar e encaminhar ao professor da Disciplina, até o último dia do semestre 

letivo, relatório parcial mensal de suas atividades. 

5- O monitor, ao final do período semestral, fica obrigado a elaborar e encaminhar ao professor 

responsável pela disciplina, conforme datas previstas no Item 9.2, o relatório final de suas 

atividades durante o semestre. 

 6 – A presente concessão não estabelece, em hipótese alguma e para nenhum feito, qualquer 

vínculo empregatício entre o Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos/ 

UNIFIO e o monitor, ou entre este e terceiros e não dará direito a quaisquer vantagens, além 

das expressamente previstas neste Termo de Compromisso. 

7- O monitor abaixo assinado declara que tem conhecimento referente ao que preconiza o 

Regulamento do Programa Institucional de Monitoria/UNIFIO e aceita as condições do 

Programa que lhe é concedido, sem restrição, em todos os seus termos e condições. 

8- O Professor da Disciplina fica solidariamente responsável pelo cumprimento das 

obrigações mencionadas neste termo, comprometendo-se a comunicar à Pró-Reitoria de 

Graduação qualquer espécie de não cumprimento. 

 

 

Ourinhos, XX de Xxxmêsxxx de 202X. 

 

 

 

 

 

Monitor  Professor Responsável 

 

 
 


