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RESOLUÇÃO Nº. 025 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

“Dispõe sobre a reformulação do Programa 

Institucional de Monitoria da Universidade 

Estadual de Roraima – UERR.” 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe conferem o 

Estatuto da UERR, em seu Art. 22, aprovado pelo Decreto nº. 24.022-E de 10 de outubro de 

2017, e o Decreto nº 012 - P, de 04 de janeiro de 2016, e em cumprimento à decisão do 

Egrégio Conselho em Sessão Ordinária realizada em 04 de outubro de 2019, e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento do Programa 

Institucional de Monitoria da UERR; 

 

CONSIDERANDO o imperativo da qualidade das atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º. Reformular o Programa Institucional de Monitoria da Universidade 

Estadual de Roraima, criado pela Resolução nº. 029, de 23 de outubro de 2006, que passa a 

vigorar conforme os anexos desta Resolução. 

 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 

as disposições em contrário. 

 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Boa Vista-RR, 08 de outubro de 2019. 

 

 

 

REGYS ODLARE LIMA DE FREITAS 
Presidente do Conselho Universitário
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº. 025 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE RORAIMA 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A monitoria acadêmica nas Instituições de Ensino Superior é prevista na Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, como uma iniciativa importante para o desenvolvimento das 

atividades do ensino superior, já que permite o aproveitamento dos discentes “em tarefas de 

Ensino e Pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo 

com seu rendimento e seu plano de estudos”. 

Nessa perspectiva, a monitoria é compreendida como uma atividade de estímulo 

à formação para as atividades de docência, pesquisa e extensão nos cursos superiores e 

aperfeiçoamento do Ensino de Graduação. Assume grande responsabilidade no processo de 

socialização das atividades de docência universitária e qualidade na formação profissional em 

diferentes áreas. O programa de monitoria é inserido nas políticas institucionais da 

Universidade Estadual de Roraima (UERR) associado aos programas de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Graduação e Pós-Graduação. 

A atividade de monitoria na UERR foi aprovada e regulamentada por meio da 

Resolução nº 029, de 23 de outubro de 2006. A regulamentação inicial dessa atividade se 

limitou aos cursos de graduação, tendo em vista a inexpressividade, naquele momento, de 

cursos de pós-graduação nesta IES. No entanto, a partir de novo painel de cursos ofertados na 

categoria lato sensu e stricto sensu, cabe a ampliação do Programa Institucional de Monitoria 

para atender as necessidades da Pós-Graduação. Sendo assim, a proposta que se apresenta é a 

reformulação da regulamentação com o intuito expandir a oportunidade da atividade de 

monitoria aos discentes regularmente matriculados nos Cursos de Pós-Graduação da UERR. 

A reformulação do Programa Institucional de Monitoria da UERR (PIM–UERR) 

representa um meio de propiciar o desenvolvimento das atividades acadêmicas que garantem a 

melhoria da qualidade da formação do graduando e, atualmente, do pós-graduando, por meio de 

vivências de atividades universitárias. Tendo por finalidade o aperfeiçoamento do processo de 

formação profissional e melhoria da qualidade de ensino, a proposta de monitoria disponibiliza 

condições para o aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à 

atividade docência, pesquisa e extensão. 
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2. JUSTIFICATIVA  

 

A ação da Universidade não pode se limitar às atividades teóricas e dissociadas 

da vivência prática. Sendo assim, é importante que se crie um ambiente que propicie atividades 

que incentivem a docência e prática profissional, como a monitoria acadêmica, que é um 

programa que contribui de maneira produtiva no processo ensino-aprendizagem.  

Permitir que o aluno de Graduação e Pós-Graduação desenvolva, durante a sua 

formação, atividades de monitoria é um dever da Universidade, visto que o acadêmico pode ter 

a oportunidade de expandir sua compreensão do papel profissional na docência, unindo a 

prática e a teoria. Nesse sentido, relacionando diretamente a formação inicial de docentes para o 

ensino superior, podendo contribuir, inclusive, para o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa e extensão na disciplina que esteja realizando a monitoria, potencializando, dessa 

forma, a relação teoria-prática no processo ensino-aprendizagem.   

O exercício da monitoria, antes de tudo, é uma atividade de cooperação na qual o 

acadêmico se transforma em orientador e facilitador da aprendizagem. Dessa forma, torna-se 

agente construtor, que tem participação ativa no processo de construção da Universidade, de 

seus objetivos e valores como instrumentalização profissional e intelectual, enriquecendo o 

currículo do acadêmico. 

Portanto, o Programa tem como finalidade a institucionalização de uma cultura 

universitária consolidadora de atividades acadêmicas, de práticas político-educacionais e de 

princípios que sirvam como fundamentos para o desenvolvimento de atributos e competências 

que o acadêmico necessitará para o desempenho de seu papel social e profissional. 

 

 

3. OBJETIVO 

 

A monitoria é uma das mais valiosas experiências proporcionadas no meio 

universitário por se tratar de uma atividade de caráter coletivo que exige do monitor 

compromisso, responsabilidade com o Ensino, Pesquisa, Extensão e aprendizagem da docência. 

Para tanto, a atividade de monitoria têm como objetivo estimular a participação de alunos dos 

cursos de Graduação e Pós-Graduação em atividades educacionais realizadas na Instituição; 

colaborar no processo de interação entre professores e alunos; criar condições para o 

desenvolvimento de competências profissionais; contribuir para a inserção do aluno no mundo 
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do trabalho; pesquisar novas metodologias para o ensino na Graduação e Pós-Graduação; 

contribuir com a formação de recursos humanos para a docência do Ensino Superior e 

Educação Básica; e estimular a participação do aluno em projetos de pesquisa e extensão ou em 

atividades que contribuam para seu desenvolvimento profissional. 

  

 

4. DIRETRIZES DA MONITORIA NA UERR. 

 

A qualidade na formação universitária se efetiva a partir de ações 

científicas, culturais e sociais, o que implica dizer que não se pode abdicar de inserir o 

conhecimento, a prática científica e de ensino na realidade acadêmica. O entendimento 

desses valores é funcionalmente importante para a prática da atividade de monitoria, 

tendo em vista que cabe ao acadêmico- monitor colaborar com o professor da disciplina 

do programa no desempenho de tarefas didáticas; interagir com professores e alunos, 

visando o desenvolvimento da aprendizagem; auxiliar o professor e os alunos na 

realização de trabalhos práticos ou experimentais; cooperar no atendimento e orientação 

dos alunos; contribuir para a melhoria do desenvolvimento acadêmico no processo 

ensino-aprendizagem; contribuir na realização de projetos e atividades relacionadas com a 

disciplina ou projeto em que esteja atuando como aluno-monitor; e auxiliar na pesquisa 

bibliográfica de temas e materiais didático-pedagógicos que serão utilizados na disciplina 

ou execução do projeto. 

Por sua vez, o professor-orientador desempenha papel de tutor direto do 

acadêmico envolvido na atividade de monitoria, colaborando com a qualidade na 

formação acadêmica, com a orientação para a articulação entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão e a esperada conexão entre teoria e prática.  

 

4.1. Modalidades de monitoria  

 

As atividades de monitoria, em suas modalidades, serão desenvolvidas durante o 

semestre letivo, tendo a carga horária da disciplina como período de validade do exercício. O 

aluno-monitor deverá cumprir a carga horária de 12 (doze) horas semanais, ficando vedada 

qualquer atividade de caráter administrativo, de julgamento, de verificação de aprendizagem e de 

supervisão de estágio. Sendo assim, é vedada a realização de qualquer atividade de 
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responsabilidade exclusiva do professor, inclusive eventuais atuações do monitor, em exposição 

de conteúdos em sala de aula, devem ser acompanhadas, presencialmente, pelo professor-

orientador. 

As monitorias serão oferecidas na modalidade monitoria bolsista e monitoria 

voluntária podendo ser desempenhadas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

4.1.1 Monitoria Bolsista 

 

A monitoria bolsista destinada-ne à prestação de serviço remunerado em auxílio a 

um projeto ou atividade sobre a responsabilidade de um professor, conforme previsto em Edital 

próprio. 

 

4.1.2 Monitoria Voluntária 

  

A monitoria voluntária destinada à prestação de serviço voluntário em que o 

aluno-monitor colaborará com o professor nas atividades ou projetos sem nenhuma remuneração 

pela atividade desenvolvida. 

 

4.1.3 Monitoria de atividades de Ensino 

 

A Monitoria de atividades Ensino é uma iniciação à docência, em trabalho 

conjunto entre professor e aluno-monitor dentro de sala de aula ou em laboratórios. Ela se 

constitui como possibilidade de contato com a experiência de construção do ensino, tendo em 

vista que o aluno-monitor auxilia o professor nas atividades de planejar e trabalhar os 

conteúdos de uma disciplina em aula ou em laboratório, estando à disposição para colaborar na 

resolução de problemas, esclarecer dúvidas e orientar exercícios, sem assumir a docência na 

turma, visto que esta é função do professor responsável pela disciplina. A eventual exposição 

de conteúdo em sala de aula pelo monitor deve ser acompanhada e supervisionada, 

presencialmente, pelo professor da disciplina. Essa ação poderá contribuir para despertar o 

interesse pela carreira docente e pela pesquisa. 

 

4.1.4 Monitoria de atividades de Pesquisa 

 

A Monitoria de atividades de pesquisa possibilita que os alunos-monitores 

participem de projetos em conjunto com os professores, com a finalidade de desenvolver a 

pesquisa na UERR por meio da produção de conhecimentos, da transformação das relações 
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produtivas, sociais, científicas e culturais, auxiliando os professores-pesquisadores na eficiência 

do processo de ensino-aprendizagem na graduação e pós-graduação. 

 

4.1.5 Monitoria de atividades de Extensão 

 

A Monitoria de extensão possibilita que alunos-monitores participem de projetos 

comunitários desenvolvidos para a sociedade roraimense. A participação em projetos de extensão 

deve ocorrer, conforme o plano de trabalho do respectivo projeto. Deve permitir a construção de 

em processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico, tecnológico, que promova 

a interação transformadora entre a UERR e os outros setores da sociedade, por meio da produção 

e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o Ensino e a Pesquisa.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo um exercício acadêmico na modalidade de ensino-aprendizagem, a 

monitoria é uma necessidade na formação superior por objetivar despertar o interesse do 

acadêmico para a docência e suas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, possibilitando 

apropriação de habilidades didáticas e formação profissional. 

A Universidade Estadual de Roraima articula princípios norteadores da docência, 

nas dimensões políticas, técnicas e humanas, para melhor oferecer a atividade de monitoria na 

instituição, construindo um suporte de orientação crítico-progressista. Nesse sentido, a proposta 

da universidade é disponibilizar, semestralmente, no sistema de registro acadêmico, a opção de 

oferta de monitoria voluntária para as disciplinas, conforme interesse dos respectivos 

professores. 

Em relação à Monitoria Bolsista, caberá a cada professor definir a necessidade 

de monitores Bolsista nos projetos de Pesquisa e Extensão que desenvolver, prevendo as 

respectivas bolsas no Plano de Trabalho.  
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ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº. 025 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019 

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 

 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA, FINALIDADES E OBJETIVOS 

 

Art. 1º O presente regulamento estabelece as regras para o exercício da 

Monitoria nos Cursos de Graduação e Pós-graduação da Universidade Estadual de Roraima – 

UERR. 

 

Art. 2º A monitoria é um dos instrumentos para a melhoria do ensino na 

Graduação e Pós-graduação, permitindo o estabelecimento de novas práticas e experiências 

pedagógicas que fortaleçam a articulação entre teoria e prática.  

Parágrafo único. A monitoria tem ainda como função possibilitar a integração 

curricular em seus diferentes aspectos, promovendo a cooperação entre alunos e professores, 

possibilitando aproximação com as atividades didáticas. 

 

Art. 3º O PIM-UERR tem os seguintes objetivos: 

I - estimular a participação de alunos dos cursos de Graduação e Pós-graduação 

em atividades educacionais realizadas na Instituição; 

II - colaborar no processo de interação entre professores e alunos; 

III - criar condições para o desenvolvimento de competências profissionais; 

IV - contribuir para a inserção do aluno no mundo do trabalho; 

V - pesquisar novas metodologias para o ensino na Graduação e Pós-graduação; 

VI - contribuir com a formação de recursos humanos para a docência do Ensino 

Superior e Educação Básica; e 

VII - estimular a participação do aluno em projetos de pesquisa e extensão ou em 

atividades que contribuam para seu desenvolvimento profissional. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES DE MONITORIA 
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Art. 4º São oferecidas duas modalidades de monitoria:  

I - Monitoria Bolsista: destinada à prestação de serviço remunerado em auxílio a 

um Projeto ou atividade sobre a responsabilidade de um professor, conforme 

previsto em Edital próprio; e 

II - Monitoria Voluntária: destinada à prestação de serviço voluntário em que o 

aluno-monitor colaborará com o professor nas atividades ou projetos sem 

nenhuma remuneração pela atividade prestada.  

§1º As duas modalidades de monitoria farão jus ao certificado, expedido pela 

UERR (Pró-reitoria a qual a monitoria estiver vinculada), desde que o aluno-monitor tenha 

cumprido com as obrigações previstas neste regulamento. 

§2º Na monitoria voluntária não há qualquer compensação financeira pelo 

exercício de monitoria. 

§3º As horas destinadas ao exercício da monitoria voluntária serão computadas 

como Atividades Complementares, conforme estabelecer o Projeto Pedagógico e regulamentação 

específica de cada Curso. 

§4º Na Monitoria Bolsista haverá compensação financeira pelo exercício de 

monitoria, conforme normas previstas no Edital que disponibilizar a vaga, de acordo com o 

Plano de Trabalho elaborado pelo professor responsável pelo Projeto que está captando o recurso 

destinado à monitoria. 

 

Art. 5º O aluno-monitor deverá assinar um Termo de Compromisso 

disponibilizado no Sistema Acadêmico, logo após o ato de seleção. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS-MONITORES 

 

Art. 6º A seleção dos alunos-monitores ocorrerá por meio do sistema de registro 

acadêmico e a classificação dar-se-á pela nota obtida na disciplina requerida. 

Parágrafo único. Em caso de empate, será aprovado o aluno-monitor com maior 

média acadêmica, caso persista o empate terá direito à vaga o aluno com idade mais elevada.  

 

Art. 7º A seleção de alunos monitores bolsista seguirá as regras de Edital 

específico, de acordo com o projeto ou programa que ofertar as vagas.  
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Seção I 

Dos requisitos para participar do Programa 

 

Art. 8º São requisitos básicos para o aluno participar do PIM-UERR:  

I - estar regularmente matriculado em Cursos de Graduação ou Pós-graduação da 

Instituição; 

II - ter obtido aprovação com média superior a 80,00 (oitenta) pontos na disciplina 

a qual pleiteia a monitoria; 

III - não ter sido reprovado na disciplina pleiteada; 

IV - ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas; 

V - não estar cumprindo pena disciplinar, nem ter qualquer pendência 

administrativa; 

VI - não ter celebrado termo de ajustamento de conduta acadêmica com a 

instituição; e 

VII - não ferir nenhuma das normas regimentais da Instituição. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO DESENVOLVIMENTO DA MONITORIA 

 

 

Seção I 

Das atribuições do aluno-monitor 

 

Art. 9º São atribuições do aluno-monitor: 

I - colaborar com o professor no desempenho de tarefas didáticas, tais como: 

planejamento e preparação de aulas, aplicação de exercícios, trabalhos e outros de 

natureza similar; 

II - interagir com professores e alunos, visando o desenvolvimento da 

aprendizagem; 

III - auxiliar o professor e os alunos na realização de trabalhos práticos ou 

experimentais; 
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IV - cooperar no atendimento e orientação dos alunos, visando a sua adaptação e 

maior integração na Instituição; 

V - contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico no processo ensino- 

aprendizagem; 

VI - contribuir na realização de projetos e atividades relacionadas com a disciplina 

ou projeto em que esteja atuando como aluno-monitor; 

VII - cumprir carga horária de 12 (doze) horas semanais; 

VIII - executar integralmente o plano de trabalho proposto pelo professor-

orientador; 

IX - auxiliar na pesquisa bibliográfica de temas e materiais didático-pedagógicos 

que serão utilizados na disciplina ou execução do projeto;  

X - acompanhar as atividades acadêmicas relativas à disciplina; 

XI - orientar alunos da disciplina; 

XII - apresentar relatório semestral ao professor, via Sistema Acadêmico. 

 

 

Seção II 

Das obrigações do aluno-monitor 

 

Art. 10. São obrigações do aluno-monitor: 

I - exercer suas tarefas, conforme plano de trabalho elaborado, juntamente com o 

professor-orientador; 

II - cumprir com as atividades de monitoria, conforme horários estabelecidos pelo 

professor-orientador.  

III - informar oficialmente ao professor, via requerimento, o seu interesse em 

desligar-se do PIM-UERR. 

§1º O cumprimento de todas as obrigações e atribuições de aluno-monitor é 

condição necessária para sua certificação pela participação no PIM-UERR. 

§2º O descumprimento das atribuições ou obrigações, por parte do aluno-monitor, 

implicará no seu desligamento do PIM-ERR. 

§3º Caso o aluno seja desligado do PIM-UERR, não lhe será emitido qualquer 

certificado.  

 

 

Seção III 

Das atribuições do professor-orientador 
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Art. 11. São atribuições do professor-orientador: 

I - reservar e comunicar ao aluno-monitor os horários e os locais onde ocorrerão 

as atividades de monitoria; 

II - orientar o aluno-monitor no desempenho das atividades programadas; 

III - capacitar o aluno-monitor no uso de metodologias adequadas à sua atuação 

nas atividades propostas; 

IV - acompanhar, orientar e avaliar, periodicamente, o desempenho do aluno-

monitor, por meio de critérios previamente estabelecidos; 

V - promover o aprofundamento dos conhecimentos do aluno-monitor quanto aos 

conteúdos da disciplina, na área objeto da monitoria; 

VI - acompanhar o desempenho do aluno-monitor nas disciplinas de seu curso, 

identificando possíveis interferências das atividades da monitoria sobre o seu 

desempenho acadêmico, a fim de evitar comprometimento de seu processo de 

aprendizagem como um todo; 

VII - acompanhar a redação do relatório das atividades desenvolvidas e emitir 

parecer avaliativo no Sistema Acadêmico; e 

VIII - identificar eventuais possibilidades de aprimoramento do PIM-UERR e 

propor mudanças à Pró-Reitoria correspondente. 

Parágrafo único. O descumprimento das atribuições por parte do professor-

orientador impedirá a sua certificação pela atividade de orientação de monitoria. 

 

 

Seção IV 

Do exercício da monitoria 

 

Art. 12. O exercício da monitoria está condicionado ao cumprimento das horas 

previstas conforme o plano de trabalho de monitoria. 

§1º Fica vetado ao aluno-monitor o exercício da docência e de quaisquer 

atividades de caráter administrativo, de julgamento, de verificação de aprendizagem e de 

supervisão de estágio. 

§2º Quando a monitoria for exercida na Graduação e Pós-graduação, é vedada a 

realização de atividades de responsabilidade exclusiva do professor, tal como assentamento de 

frequência e conteúdos no sistema de registro acadêmico, bem como a correção de atividades 

avaliativas. 

§3º A eventual atuação do aluno-monitor em exposição de conteúdo em sala de 

aula está condicionada à orientação e supervisão presencial do professor-orientador, sendo 

vedada sua atuação nessa condição sem a presença o professor-orientador.  
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Art. 13. As atividades programadas para o aluno-monitor não poderão sobrepor-

se ao seu horário de aula do semestre em que esteja matriculado. 

Parágrafo único. O aluno-monitor poderá exercer apenas uma monitoria 

voluntária por semestre letivo. 

 

Art. 14. O exercício da monitoria será cancelado nas seguintes circunstâncias: 

I - por solicitação do professor-orientador; 

II - por descumprimento de suas obrigações ou atribuições por parte do aluno-

monitor no período em que se encontrar no exercício da monitoria; 

III - por trancamento de matrícula; 

IV - por obtenção de frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) nas 

atividades de monitoria, a cada mês. 

Parágrafo único. Sendo cancelada a monitoria, o aluno-monitor não terá direito a 

qualquer certificação.  

 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 15. O prazo para solicitação de aluno-monitor deverá obedecer ao que 

estabelece o Calendário Acadêmico aprovado pelo Conselho Universitário - CONUNI. 

 

Art. 16. As bolsas de monitoria serão mantidas com recurso orçamentário 

previsto para tal finalidade no projeto. 

 

Art. 17. Os alunos-monitores bolsistas e voluntários exercerão suas atividades 

sem qualquer vínculo empregatício com a UERR. 

 

Art. 18. A duração de cada bolsa será de, no máximo, 6 (seis) meses, a depender 

do Plano de Trabalho a ser executado em cada projeto. 

 

Parágrafo único. Perderá automaticamente a bolsa o aluno-monitor que 

finalizar seu curso de graduação ou pós-graduação, que for desligado ou tiver sua monitoria 

cancelada nos termos deste regulamento. 
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Art. 19. Os alunos-monitores bolsistas deverão preencher os anexos I, II e III 

que constam nesta Resolução. 

 

Art. 20. É vedada a acumulação da bolsa monitoria com qualquer modalidade de 

bolsas internas ou externas. 

 

Art. 21. Ao término do exercício das atividades de monitoria, referente ao 

semestre letivo respectivo, o aluno-monitor e seu professor-orientador receberão o certificado 

correspondente à função exercida. 

Parágrafo único. O certificado será disponibilizado no Sistema Acadêmico após 

o cumprimento de todas as obrigações referentes à monitoria. 

 

Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pela respectiva Pró-Reitoria.  

 

Art. 23. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

 

Boa Vista-RR, 08 de outubro de 2019. 

 

 

 

REGYS ODLARE LIMA DE FREITAS 
Presidente do Conselho Universitário 
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ANEXO III DA RESOLUÇÃO Nº. 025 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019 

 

SOLICITAÇÃO DE MONITORIA 
 

Curso:   

 

Professor (a):   

 

Disciplina:  Turma:   

 

 

JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades do monitor: 

 

 

 

Carga horária semanal:    

 

 

Boa Vista,  /  /  . 

 

 

Assinatura do Professor 

Curso 
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Nome      

RG  CPF  Semestre  Período  

Endereço:        

Cidade:  CEP:  Telefone:   

Monitoria Pretendida (Disciplina)   ___________  Curso Semestre ___________________ 

Período    

Professor Responsável:   

ANEXO IV DA RESOLUÇÃO Nº. 025 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019 

 
 

FICHA DE MONITORIA 
 

DADOS PESSOAIS 

 

 

 

DADOS DA MONITORIA 

 

 

 

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO 

2ª feira das: às: 

3ª feira das: às: 

4ª feira das: às: 

5ª feira das: às: 

6ª feira das: às: 

 

Boa Vista,  /  /  . 

 

 

Assinatura do(a) aluno(a) 
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ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº. 025 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

  

 

 

Eu,   , aluno(a) 

regularmente matriculado(a) no    semestre do Curso de 

  , comprometo-me a bem desempenhar 

as funções de monitor, seguindo as normas constantes no Regimento de Monitoria, 

recebendo como benefício o número de horas a serem computadas junto às atividades 

acadêmico-científico-culturais. 

 

Declaro estar ciente que, ao infringir qualquer uma das normas constantes no Regimento de 

Monitoria, poderei ser automaticamente desligado(a) de minhas funções sem prévio aviso. 

 

 

 

Boa Vista,  /  /  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Assinatura da Coordenação                                      Assinatura do Monitor 
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ANEXO VI DA RESOLUÇÃO Nº. 025 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

 

TERMO DE DESLIGAMENTO 

 

 

 

Eu,       _ , 

aluno (a) regularmente matriculado(a) no  __ semestre do Curso de ______________ 

________________________________, por este termo oficializo o meu desligamento da 

função de  monitor, tendo prestado compromisso na data de   ___/  /  __. 

 

Estou ciente de que o desligamento da função de monitor implicará 

cancelamento do benefício do número de horas a serem aproveitadas como atividades 

complementares. 

 

 

 

Boa Vista,  /  /    

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Monitor 
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ANEXO VII DA RESOLUÇÃO Nº. 025 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

TERMO DE ACEITE DE MONITORIA SEM REMUNERAÇÃO 

 

 

 

Eu,       ___, 

aluno (a)regularmente matriculado(a) no  semestre do Curso de  

 ___________, por este termo declaro 

estar ciente que estou assumindo uma monitoria sem remuneração. Ainda declaro que estou 

ciente das minhas obrigações, seguindo o Regimento de Monitoria. 

 

 

 

 

 

Boa Vista,  /  /    

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Monitor 


