
MONITORIA ACADÊMICA 

 
TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1° – O presente Regulamento tem por objetivo estabelecer as finalidades, objetivos, 

atribuições e normas para o desenvolvimento e operacionalização do programa denominado 

de Monitoria Acadêmica no âmbito do Curso de Bacharelado em Ciências da Computação 

da Universidade Federal de Goiás, Câmpus Jataí (BCC/CAJ/UFG). 

 

Parágrafo Único. O Colegiado do Curso se obrigará, no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias considerados a partir da vigência do presente regulamento, elaborar e divulgar 

amplamente à comunidade acadêmica do curso supramencionado, documento intitulado 

Manual da Monitoria Acadêmica, que versará sobre este regulamento e empregará 

linguagem redacional didática, típica dos textos informativos. 

 

Art. 2º – O programa de Monitoria Acadêmica será desenvolvido como estratégia do 

Colegiado do Curso para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos 

vinculados ao curso de BCC/CAJ/UFG. 

 

Art. 3° – O programa de Monitoria Acadêmica é parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem, sendo inserido no projeto de formação do acadêmico tendo, porém, 

participação facultada a ele. 

 

§1º. O acadêmico participante do programa de Monitoria Acadêmica poderá, se obtiver 

parecer favorável do Colegiado de Curso,  receber Certificado de Participação a ser emitido 

gratuitamente. 

   

§2º. No Certificado de Participação deverão constar, obrigatoriamente, as seguintes 

informações: identificação da disciplina ou atividade de monitoria realizada; docente 

responsável; carga horária total, em horas, das atividades realizadas e, finalmente, 

descrição das principais atividades desenvolvidas. 

 

§3º. O Certificado de Participação deverá ser assinado pelo Coordenador do Curso e pelo 



professor responsável pela disciplina ou atividade de monitoria à qual o acadêmico se 

vinculou. 

 

§4º. A carga horária de participação no programa de Monitoria Acadêmica poderá ser 

integralizada para o cumprimento das Atividades Complementares, desde que observada a 

normatização que trata deste tema emitida pelo Colegiado de Curso. 

 

Art. 4º – Por meio do programa de Monitoria Acadêmica, o acadêmico oferece sua 

colaboração para a formação de seus pares e tem, concomitantemente, a oportunidade de 

aprofundar sua experiência como estudante, num profícuo contexto acadêmico-científico e 

educativo. 

 

 

TÍTULO II – DA MONITORIA ACADÊMICA 

 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5° – São objetivos do programa de Monitoria Acadêmica: 

 

I. despertar ou cultivar vocações e/ou talentos para o Magistério Superior; 

II. desenvolver uma postura de educador comprometida com o ato de educar; 

III. aprofundar conhecimentos teóricos e práticos dentro da disciplina ou atividade a que estiver 

vinculado o monitor; 

IV. intensificar a cooperação entre estudantes e docentes nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

V. constituir um elo entre docentes e acadêmicos, aperfeiçoando o processo de 

desenvolvimento de competências; 

VI. proporcionar aos acadêmicos de graduação a possibilidade de otimizar o seu potencial 

acadêmico, assegurando a formação de profissionais mais competentes; 

VII. promover a melhoria do ensino de graduação por meio do estabelecimento de novas práticas 

e experiências pedagógicas que permitam a interação dos acadêmicos do programa com o 

corpo docente e discente da Universidade; 

VIII. dinamizar as ações didático-pedagógicas e educativas por meio de envolvimento dos 



acadêmicos na operacionalização destas ações no cotidiano da Universidade; 

IX. prover apoio ao encarregado local pelo funcionamento e operação dos ambientes de sala 

de aulas e de laboratórios; 

X. propor formas de acompanhamento e nivelamento dos acadêmicos em suas dificuldades de 

aprendizagem. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

 

Art. 6°–  São atribuições do acadêmico monitor: 

I. zelar pelo patrimônio e nome da Universidade, bem como cumprir todas as normas deste regulamento e 

quaisquer outras emanadas de órgãos competentes no âmbito da Universidade; 

II. participar, como assistente do professor orientador, em tarefas de ensino, pesquisa ou extensão de acordo 

com o Plano de Atividades aprovado pelo Colegiado de Curso especificamente para aquela monitoria; 

III. auxiliar o professor orientador na organização e preparação de material didático, levantamento bibliográfico e 

planejamento de atividades; 

IV. atender, como apoio, grupos de estudos e/ou alunos individualmente, para recuperação ou aprofundamento 

de conteúdos ministrados em sala de aula; 

V. desenvolver tarefas que se enquadrem nas especificações do Plano de Atividades e que sejam pertinentes às 

atribuições do programa de monitoria; 

VI. apresentar relatórios mensais ao professor orientador conforme prazos previamente estabelecidos por ele; 

VII. participar de ações vinculadas aos projetos e trabalhos de pesquisa no Colegiado de Curso, tanto no que se 

refere ao planejamento, como à execução e à avaliação. 

 

CAPÍTULO III 

DAS VEDAÇÕES AO MONITOR 

 

Art. 7°– É vedado ao acadêmico monitor: 

 

I. substituir docentes na regência de aulas teóricas e/ou práticas, independente da presença 

do professor responsável pela disciplina e/ou professor orientador; 

II. corrigir avaliações, exercícios ou realizar quaisquer outras atividades avaliativas do 

desempenho acadêmico; 

III. exercer tarefas administrativas ou quaisquer outras atividades que não estejam previstas no 



Plano de Atividades da monitoria; 

IV. exercer monitoria em horários coincidentes com aqueles destinados à realização de suas 

atividades acadêmicas na Universidade. 

CAPÍTULO IV 

DAS CONDIÇÕES PARA CANDIDATAR-SE A MONITOR 

 

Art. 8°– Para candidatar-se a monitor, o acadêmico deve: 

 

I. estar regularmente matriculado no semestre letivo de referência apresentado no documento 

intitulado Edital de Monitoria; 

II. não ter sido reprovado em nenhuma disciplina cursada nos dois últimos semestres letivos 

em que tenha cursado disciplinas; 

III. ter rendimento acadêmico comprovadamente satisfatório nas disciplinas associadas à 

monitoria que pleiteia, conforme explicitado no Edital de Monitoria. A média final (MF) 

deverá ser igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero); 

IV.  ter disponibilidade de horário para o desenvolvimento das atividades de monitoria, sem 

prejuízo ao seu desempenho escolar; 

V. ter cursado as disciplinas vinculadas à monitoria para a qual pretende se habilitar como 

monitor; 

VI. não ter anteriormente sido dispensado das funções de monitor por não apresentar 

desempenho satisfatório em avaliação realizada pelo professor orientador. 

 

CAPÍTULO V 

DAS EXIGÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DA MONITORIA 

 

Art. 9°–  Para exercer a monitoria, o acadêmico deve: 

 

I. ter sido aprovado no Processo Seletivo de Monitoria; 

II. ter comparecido no local e horário determinado pelo Edital de Monitoria  para efetivar-se na 

função de monitor para o período letivo de referência; 

III. não ter anteriormente sido dispensado das funções de monitor por não apresentar 



desempenho satisfatório em avaliação realizada pelo professor orientador. 

 

Parágrafo Único. O não atendimento a quaisquer dos itens anteriores implica, de forma 

irrevogável, no impedimento ao exercício da monitoria pelo acadêmico; 

 

CAPÍTULO VI 

DA CARGA HORÁRIA DO ACADÊMICO MONITOR 

Art. 9° – A carga horária semanal de atividades do acadêmico monitor será definida pelo 

Edital de Monitoria, sendo, entretanto, observadas as seguintes restrições: 

 

I. no mínimo um terço da carga horária semanal de atividades deve ser destinada à 

realização de reuniões com o professor orientador; 

II. não haja coincidência nos horários de exercício da monitoria com aqueles destinados à 

realização das atividades acadêmicas do acadêmico monitor na Universidade. 

CAPÍTULO VI 

DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 10 – No início de cada período letivo será divulgado, pelo Colegiado de Curso, Edital 

de Monitoria, fixando necessariamente: 

I. as disciplinas e/ou atividades que ofertarão vagas de monitoria, bem como os professores 

orientadores; 

II. o número de vagas disponíveis, por disciplina e/ou atividades, bem como a carga horária 

semanal de atividades e o Plano de Atividades proposto; 

III. a previsão de concessão de bolsas auxílio para a monitoria; 

IV. o formato dos exames destinados à seleção; 

V. os critérios de classificação, incluindo os de desempate; 

VI. a possibilidade de recondução e os critérios para sua efetivação. 

 

TÍTULO III – DO PROFESSOR ORIENTADOR DE MONITORIA 

 

 

CAPÍTULO I 



DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Art. 11 – É dito professor orientador o docente lotado no Colegiado do Curso que, mediante 

manifestação voluntária seguida da aprovação – por maioria simples – de seus pares, torna-

se responsável pela orientação de acadêmico monitor. 

 

Parágrafo Único. Docente não lotado no Colegiado do Curso poderá, excepcionalmente, 

desempenhar o papel de professor orientador no âmbito do programa de Monitoria 

Acadêmica desde que tenha seu nome aprovado em votação – por maioria absoluta – pelos 

integrantes do Colegiado do Curso. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Art. 12 – São atribuições do professor orientador: 

 

I. zelar pelo patrimônio e nome da Universidade, bem como cumprir todas as normas deste 

regulamento e quaisquer outras emanadas de órgãos competentes no âmbito da 

Universidade; 

II. participar, conforme solicitado pelo Colegiado do Curso,  de atividades vinculadas ao 

processo de seleção de  acadêmicos para o exercício da função de monitor; 

III. participar das reuniões convocadas pelo Coordenador do Curso para tratar do programa de 

Monitoria Acadêmica; 

IV. elaborar o Plano de Atividades do acadêmico monitor com duração de um período letivo; 

V. submeter o Plano de Atividades do monitor para aprovação pelo Colegiado de Curso; 

VI. orientar e/ou assistir o acadêmico monitor durante a preparação e/ou realização de 

atividades específicas definidas pelo Plano de Atividades; 

VII. reunir-se semanalmente com os monitores sob sua  responsabilidade para discutir e avaliar 

as atividades exercidas na monitoria; 

VIII. identificar eventuais equívocos na execução do Plano de Atividades e propor medidas 

corretivas; 

IX. controlar a frequência do monitor, observando sua assiduidade e pontualidade e, conforme 

necessário, comunicar imediatamente ao Coordenador do Curso as irregularidades 



constatadas; 

X. responsabilizar-se perante a Universidade pela atuação do monitor durante o 

desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Atividades; 

XI. avaliar, de forma processual, o acadêmico monitor utilizando-se dos instrumentos próprios 

do programa de monitoria; 

XII. entregar para o  Coordenador de Curso, ao final do período letivo,  relatório escrito sobre o 

desempenho do monitor, incluindo as seguintes informações: avaliação do desempenho 

geral do monitor, associando a ele um dos seguintes conceitos: Excelente, Muito Bom, Bom 

ou Regular; a carga horária efetivamente cumprida por este;  e, finalmente, seu parecer à 

respeito da emissão de Certificado de Participação (favorável ou desfavorável). 

 

 

TÍTULO IV – DA COMPETÊNCIA DO COORDENADOR DO CURSO 

 

CAPÍTULO I 

 
DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DO CURSO 

 

Art. 13 – O Coordenador do Curso, no âmbito do programa de Monitoria Acadêmica, é 

responsável por: 

 

I. elaborar e submeter à aprovação do Colegiado de Curso, durante o Planejamento Didático-

Pedagógico que antecede o início de cada período letivo, o Edital de Monitoria; 

II. submeter à aprovação do Colegiado de Curso os Planos de Atividades das monitorias, 

previamente elaborados pelos professores orientadores, que serão ofertadas para aquele 

período letivo; 

III. participar, conforme solicitado pelo Colegiado do Curso,  de atividades vinculadas ao 

processo de seleção de  acadêmicos para o exercício da função de monitor; 

IV. convocar os professores orientadores para reunião que versará sobre o programa; 

V. identificar eventuais equívocos na execução das atividades do programa, bem como propor 

medidas corretivas; 

VI. controlar a frequência dos professores orientadores, observando a assiduidade e 

pontualidade e, conforme necessário, comunicar ao Colegiado do Curso as irregularidades 

constatadas; 



VII. responsabilizar-se perante a Universidade pela atuação dos professores orientadores 

durante o desenvolvimento das atividades do programa; 

VIII. exigir dos professores orientadores a entrega, ao final do período letivo,  de relatório escrito 

sobre o desempenho dos acadêmicos monitores por ele orientados; 

IX. emitir, ao final do período letivo, os Certificados de Participação para aqueles acadêmicos 

monitores que tenham obtido parecer favorável  de seu professor orientador e, 

concomitantemente, tenham efetivamente cumprido no mínimo 75% (setenta e cinco por 

cento) da carga horária prevista para a Monitoria Acadêmica à qual se vinculou; 

X. conceber e executar autoavaliação do programa, necessariamente com a participação dos 

professores orientadores, acadêmicos monitores e demais discentes do Curso. 

 

 

TÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14 – Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Conselho de 

Curso. 

 

Art. 15 – Este regulamento entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

MONITORES 2013 

Disciplina: Algoritmos e Programação I e II 

Professor: Ana Paula Freitas Vilela Boaventura 

Classificação Nome do Candidato 

1º 126472 – Warteruzanna Soyer Cunha 

Horário e 
Local de 

atendimento 

 

 
Disciplina: Lógica para Ciência da Computação/Banco de Dados 

Professor: Esdras Lins Bispo Júnior/Flávio Ferreira Borges 

Classificação Nome do Candidato 

1º 100898 – Wênder Andrade Lima 

Horário e 
Local de 

atendimento 

 

 
Disciplina: Estrutura de Dados I e II 



Professor: Paulo Afonso Parreira Júnior 

Classificação Nome do Candidato 

1º 100881 - Murillo Rodrigues Silva 

Horário e 
Local de 

Atendimento 

 

 
Disciplina: Programação Orientada a Objetos/Computação Gráfica 

Professor: Marcos Wagner de Souza Ribeiro 

Classificação Nome do Candidato 

1º 100859 – Dyeimys Franco Correa 

Horário e 
Local de 

Atendimento 

 

 


