
 
 

 
 
 

FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE JUIZ DE FORA 
PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA 2012 

 
  

Conforme o Regulamento da Monitoria da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora (FESJF), 
estão abertas as inscrições para Monitoria dos Cursos de Design de Moda, Design Gráfico, 
Logística, Redes de Computadores e todos os cursos da área de Saúde e da Escola de Negócios 
da FESJF, de 22/03/2012 à 29/03/2012. As inscrições serão realizadas na Sala dos Professores, de 
8h às 12h e de 17h às 20h para as disciplinas relacionadas no quadro abaixo.  

A seleção é de responsabilidade de cada coordenação de curso e o agendamento será 
realizado pelas mesmas. Cada coordenação irá deferir as inscrições de acordo com os requisitos 
mínimos exigidos para atuação e em função das demandas das disciplinas. 

O resultado será divulgado e afixado nos murais de cada curso da FESJF, no primeiro andar, 
no dia 05/04/2012, a partir das 11hs. O início das atividades será no dia 08/04/2012. 

 
 

Curso Disciplina Quantidade 

Design de Moda Modelagem 1 monitor 

 

Redes de Computadores 

Algoritmos 1 monitor 

Administração de Redes em Software Livre 1 monitor 

Administração de Redes em Software Proprietário 1 monitor 

Arquitetura de Sistemas Distribuídos 1 monitor 

 

Design Gráfico 

Teoria e prática da cor 1 monitor 

Comunicação e Expressão em Vídeo 1 monitor 

Desenho vetorial 1 monitor 

Escola de Negócios Matemática para Negócios 2 monitores 

Matemática Financeira 1 monitor 

Logística Gestão de Custos Logísticos 1 monitor 

Otimização de sistemas de transportes 1 monitor 

Saúde – todos os cursos Anatomia Sistêmica 2 monitores 

Educação Física 
Teoria e Prática da Natação 1 monitor 

Fundamentos da Educação Física 1 monitor 

 

Fisioterapia 

Recursos Terapêuticos Manuais 1 monitor 

Anatomia Locomotora  1 monitor 

Fisioterapia Musculo-Esquelética 1 monitor 

 

Odontologia 

Escultura Dental 1 monitor 

Dentística 1 monitor 

Materiais Dentários 1 monitor 

 
 
 
 
 
 
 



Consta do Regulamento de Monitoria da FESJF: 
 
 

- A monitoria é uma atividade auxiliar a docência exercida por alunos regularmente 
matriculados na FESJF e que atendam às condições do Regulamento de Monitoria. 

- O candidato à monitoria deverá estar regularmente matriculado nos cursos da FESJF, 
além de cumprir os seguintes requisitos: ter sido aprovado na disciplina da qual deseja 
participar da monitoria com nota maior ou igual a 7,0 (oito); possuir Coeficiente de 
Rendimento (CR) maior ou igual a 7,0 (sete); ter disponibilidade de horário para 
cumprir 20 horas semanais para as atividades de monitoria, sendo 12 horas dedicadas 
ao atendimento aos alunos e 8 horas para pesquisa, a combinar com o professor-
orientador visando à publicação de artigos acadêmicos. 

- O monitor receberá uma bolsa de monitoria referente a 20% da mensalidade (de 
acordo com portaria do Diretor Geral nº03/2008). 

- O aluno somente poderá se inscrever para a monitoria de uma disciplina. 
- Os alunos serão classificados em ordem decrescente e serão selecionados respeitando 

o número de vagas, mediante prova de seleção específica organizada por uma 
Comissão de Exame de Monitoria, composta pelo Coordenador do Curso, como 
presidente, e pelo professor da disciplina objeto da seleção, como membro, 
considerando-se aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima 7,0 (sete). 

- A bolsa poderá ser cancelada nas seguintes circunstâncias: a qualquer tempo e razão a 
pedido do aluno; a pedido do professor orientador, em razão de desempenho 
insatisfatório do monitor; a pedido do coordenador de curso, em razão de 
comportamento inadequado. 

- Em caso de cancelamento, caberá ao coordenador a decisão de substituição do 
monitor. 

 
Cabem ao monitor as seguintes atribuições: 
 
- Auxiliar o professor na orientação dos alunos para esclarecimentos de dúvidas e/ou 

realização de exercícios, tanto em sala de aula como em laboratório. 
- Desenvolver trabalhos de pesquisa bibliográfica relacionada com a área de 

concentração do professor orientador e que atendam as necessidades do programa de 
monitoria. 

- Apresentar relatório das atividades desempenhadas ao final de cada mês ao 
coordenador de curso e ao professor-orientador. 

- Realizar divulgação periódica em salas sobre o horário de monitoria. 
- Participar junto ao professor orientador e/ou coordenador de curso de atividades 

acadêmicas/ científicas desenvolvidas pela Faculdade. 
 
OBS: É vedado ao monitor substituir o docente em aulas teóricas ou práticas, sob 
qualquer hipótese. 
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