INFORMAÇÕES SOBRE A MONITORIA PARA PROFESSORES

O QUE É A MONITORIA?
O programa de monitoria consiste em uma estratégia utilizada pela FAT como forma
de complementar a aprendizagem dos alunos através de orientações com monitores
bolsistas selecionados pelo NAPE.
COMO FUNCIONA?
O monitor selecionado deve dedicar 3 horas semanais às atividades de monitoria e
possui como atribuições:
I-

auxiliar os professores em tarefas de ensino, incluindo a preparação de
material didático;

II-

auxiliar os professores na realização de trabalhos práticos e experimentais
compatíveis com o seu grau de conhecimento;

III-

auxiliar os professores na orientação de alunos, facilitando as relações que
se estabelecem entre docente e discente;

IV-

auxiliar os alunos em atividades de laboratório, biblioteca, campo e outras
compatíveis com o seu nível de conhecimento;

V-

atuar unicamente em atividades de ensino e cumprir os horários
estabelecidos pelo professor da disciplina.

VI-

apresentar relatório mensal de suas atividades ao NAPE, conferido e
assinado pelo professor da disciplina;

As atividades a serem desenvolvidas e os horários devem ser definidos em conjunto
com o professor da disciplina.
QUEM PODE SER MONITOR?
Para ser monitor, o aluno precisa estar regularmente matriculado na FAT e já ter
concluído a disciplina em questão, tendo obtido nota igual ou superior a 7,0.
Além disso, os alunos interessados devem participar de um processo seletivo
realizado pelo NAPE em colaboração com os professores.
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COMO OCORRE O PROCESSO DE SELEÇÃO?
Todo início de semestre é aberto um Edital divulgando as datas das etapas do
processo seletivo e as regras da monitoria. As vagas disponíveis são divulgadas nos
murais, site da faculdade e e-mails dos representantes de turma. As etapas são: i)
indicação do professor; ii) análise do histórico; iii) entrevistas realizadas pelo NAPE.

QUAIS AS VANTAGENS DE SER MONITOR?
O monitor recebe um desconto de 20% na mensalidade e um certificado cuja carga
horária pode ser aproveitada como atividade complementar.
EXISTE PRAZO PARA A MONITORIA?
Sim. Com o intuito de possibilitar uma rotatividade dos alunos na monitoria, o aluno
exerce a função por 1 ano. Para que haja a prorrogação, ele deve se submeter a um
novo processo seletivo, e concorrer junto com os outros alunos interessados.
COMO FAÇO PARA SOLICITAR UM MONITOR?
Para solicitar um monitor é preciso enviar até o dia 14/08/2015 um e-mail para
nape@fat.edu.br com os seguintes dados: nome da disciplina, turma, nome do
estudante com seus contatos. Sugere-se também que o professor auxilie na
divulgação da monitoria junto a alunos dos semestres anteriores.
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