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EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE MONITORIA DO CURSO DE 

DIREITO DA UNIME – 2014 

 

A Coordenação do Curso de Direito da Faculdade UNIME de Ciências Jurídicas, no uso de 

suas atribuições regimentais e regulamentares, torna público, para os alunos interessados, que, 

no período de 07/04/2014 a 18/04/2014, encontram-se abertas as inscrições para a seleção dos 

candidatos ao PROGRAMA DE MONITORIA, da FACULDADE DE CIÊNCIAS 

JURÍDICAS da UNIME, para exercício nos semestres letivos de 2014.1 e 2014.2, que se 

realizará segundo as condições especificadas a seguir: 

 

1. INSCRIÇÃO 

 

1.1. Período: de 07/04/2014 a 18/04/2014. 

1.2. Local: inscrição on line (direitounime.wordpress.com). 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Fomentar o interesse pela carreira docente. 

2.2. Desenvolver a prática da pesquisa. 

2.2. Intensificar a cooperação entre corpo discente e docente na instituição. 

 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1. Apresentar o comprovante de matrícula 2014.1 (por e-mail 

iracema.fazio@kroton.com.br). 

3.2. Ter cursado a disciplina na qual deseja ser monitor. 

3.3. Ter sido aprovado nessa disciplina com nota igual ou superior a 7,5 (sete e meio). 

3.4. O aluno só poderá inscrever-se para monitoria de uma disciplina. 

3.5. Os professores serão comunicados do interesse dos discentes ao programa de monitoria 

de sua disciplina e, caso aceitem monitores em 2014.1, deverão apresentar projeto de 

monitoria à Coordenação da FCJ, para a seleção e publicação dos monitores – tudo até 

18/04/2014 (enviar por e-mail iracema.fazio@kroton.com.br). 

3.6. As inscrições serão analisadas pela coordenação da FCJ, ou a quem ela delegar. 

 

4. DA SELEÇÃO 

 

4.1. O processo seletivo para as vagas do programa de monitoria será acompanhado pela 

Coordenação da FCJ. 

4.2. A seleção será constituída de 2 (duas) fases. A 1ª. Fase consistirá na análise do histórico 

acadêmico do aluno pela Coordenação da FCJ (média final da disciplina). A 2ª. Fase 

constituirá em entrevista dos candidatos aprovados na 1ª. Fase com o professor da disciplina 

em questão. 

4.3. Caso haja empate na 1ª. Fase a média global (média geral até o último semestre cursado 

pelo aluno) servirá de desempate – se mesmo assim não for possível definir a 1º colocado, 

será realizado um sorteio. 

4.4. A entrevista da 2ª. Fase terá caráter eliminatório. 
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5. DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

5.1. Orientar e acompanhas as atividades do monitor, conforme projeto entregue à 

coordenação do curso, discutindo com ele as questões teórico e práticas, fornecendo-lhe 

subsídios à sua formação. 

5.2. Avaliar o relatório final do monitor para atribuir as horas acadêmicas que julgar coerente 

com o resultado e desempenho alcançado. 

 

6. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

 

6.1. Auxiliar o professor em tarefas didáticas, de pesquisa e extensão, ou trabalhos práticos e 

experimentais. 

6.2. Auxiliar os demais colegas estudantes que estejam com baixo rendimento na 

aprendizagem da disciplina. 

6.3. Cumprir o projeto de monitoria do Professor que fora entregue e aprovado pela 

coordenação da FCJ. 

6.4. Apresentar o relatório final para atribuição, pelo professor orientador, das horas 

acadêmicas que este julgar coerente com o trabalho desenvolvido, dentro do prazo que for 

estipulado pelo professor orientador. 

 

7. DAS VEDAÇÕES À MONITORIA 

 

7.1. É vedado ao monitor, em quaisquer circunstancias: 

7.1.1. Ministrar aulas na ausência do professor orientador, no horário da aula da disciplina em 

questão. 

7.1.2. Aplicar avaliações em dias de prova, na ausência do professor. 

7.1.3. Desenvolver funções meramente burocráticas. 

 

8. DO RESULTADO 

 

8.1. Os resultados serão divulgados pela Coordenação da FCJ no dia 25 de Abril de 2014. 

8.2. Os candidatos aprovados deverão comparecer na Coordenação da FCJ no dia 28 de Abril 

de 2014, para a assinatura do termo de responsabilidade do programa de monitoria, sob pena 

de perderem as respectivas vagas (procurar Prof.ª Iracema Fazio). 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. Durante a seleção, os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, e 

qualquer recurso deverá ser dirigido ao Colegiado. 

9.2. Não será atribuída qualquer bolsa de estudos ao monitor. 

9.3. A monitoria acadêmica é título acadêmico, sendo concedidos certificados aos alunos que 

cumprirem todas as atividades designadas, conforme parecer final do professor orientador. 

 

Lauro de Freitas, 03 de abril de 2014. 

 

Prof.ª Renata Amâncio 

Coordenação da Faculdade UNIME de Ciências Jurídicas 


