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EDITAL DE MONITORIA DE ENSINO Nº12/2022 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE MONITORIA 2022.2 

 

 

A Direção Geral, a Coordenação do Curso de Medicina e a Coordenação do Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Experiência Docente da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas atribuições 

regimentais, tornam pública a abertura de Edital de Inscrições para o Processo Seletivo de Monitoria 

Voluntária para o II Período Letivo de 2022.2, observando as disposições que integram o presente Edital. 

 

1 DA INSCRIÇÃO 

 

1.1 As inscrições para o processo seletivo de monitoria 2022.2 serão realizadas por formulário em anexo, 

que deve ser entregue na COPPEXII, no período de 15 de agosto de 2022 a 22 de agosto de 2022, até às 

17h00m. 

 

1.2 O discente interessado a concorrer no processo seletivo poderá inscrever-se em apenas uma das 

disciplinas listadas no Anexo I deste Edital. 

 

1.3 Serão recebidas inscrições de candidatos interessados em participar da seleção de Monitor Voluntário 

dos componentes curriculares listados no Anexo I deste Edital: 

 

1.4 Para inscrever-se, o(a) candidato(a) deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) Ficha de inscrição completamente preenchida e assinada (Anexo II); 

b) Carta de Intenções, com descrição dos interesses na realização da monitoria; 

c) Cópia do RG; 

d) Histórico escolar. 

 

1.5 Para candidatar-se à monitoria, o(a) discente deverá atender às seguintes condições: 

 

a) Estar com a matrícula ativa em curso de graduação da FASA; 

b) Estar cursando, regularmente, as disciplinas em que se matriculou; 

c) Estar matriculado a partir do segundo semestre; 

d) Ter média mínima de 70 (setenta) no rendimento acadêmico, obtida tomando como base as 

disciplinas cursadas pelo aluno e apresentadas no seu Histórico Escolar; 

e) Ter cursado, com aprovação, a disciplina objeto da monitoria com média igual ou superior a 70 

(setenta); 

f) Será avaliado em caso de empate o Coeficiente de rendimento acumulado; 

g) Não haver sofrido sanção disciplinar nos últimos doze meses; 

h) Apresentar disponibilidade de tempo de 6 (seis) horas semanais, essas horas serão organizadas pelo 

professor da disciplina que o aluno foi aprovado para a monitoria. 

 

2 DA SELEÇÃO E ADMISSÃO DO MONITOR 

 

2.1 A seleção será efetuada por uma Banca Examinadora constituída de 03 (três) docentes, sendo, 

necessariamente, um docente da disciplina. 
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2.2 O processo seletivo constará de (I) rendimento acadêmico (Coeficiente Geral no Curso e Coeficiente na 

Disciplina) e (II) carta de intenções. 

 

2.3 Poderá ser realizada entrevista como critério de desempate. 

 

2.4 A entrevista poderá ser por videoconferência, via plataforma zoom, ou presencial, em data a ser 

divulgada. 

 

2.5 A pontuação do candidato deverá seguir o disposto no barema de avaliação (Anexo III). 

 

2.6 Monitores que possuírem pendencias da monitoria anterior, não poderão se inscrever neste edital. 

 

3 DOS RESULTADOS E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

3.1 A classificação final será realizada em ordem decrescente, pela média aritmética do coeficiente geral no 

curso, do coeficiente na disciplina e da pontuação atribuída à carta de intenções, considerando-se 

aprovados os que obtiverem média igual ou superior a 70 (setenta), no limite de vagas. 

 

3.2 Como critérios de desempate serão considerados, na seguinte ordem: 

a) Maior nota obtida na disciplina, objeto da monitoria; 

b) Maior nota no rendimento acadêmico; 

c) Realização de entrevista, se for o caso. 

 

3.3 A entrevista tem caráter de desempate, sendo classificados aqueles que obtiverem nota igual ou superior 

a 70 (setenta) pontos. 

 

3.4 Os relatórios das entrevistas deverão ser mantidos na Coordenação de origem, no mínimo, até o término 

do período do termo de compromisso da monitoria. 

 

3.5 O resultado final com a relação de todos os discentes classificados por disciplina, deverá ser divulgada 

até 72 horas após a realização da entrevista, se for o caso, publicada no Portal da FASA e/ou nos canais 

virtuais da FASA. 

 

3.6 Os candidatos que se julgarem insatisfeitos com o resultado poderão interpor recursos, no prazo de até 

01 (um) dia útil, após a divulgação dos resultados, que deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção 

de Monitoria e protocolados junto à Secretaria Acadêmica. 

 

3.7 Após aprovação e divulgação dos resultados pela Comissão de Seleção de Monitoria, o processo deverá 

ser encaminhado à Secretária de Cursos, para que se proceda à assinatura dos termos de compromisso. 

 

4 DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DA EFETIVAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 

 

4.1 Após aprovação no processo seletivo para a Monitoria 2022.2, os discentes convocados deverão 

entregar, em data que será divulgada, toda a documentação listada nos incisos subsequentes: 

 

a) Termo de compromisso e responsabilidade; 
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b) Plano de Trabalho de Monitoria de Ensino. 

 

4.2 O candidato que não cumprir os prazos previstos no item 4.1. deste Edital perderá o direito de assumir 

a função de monitor na vaga para a qual foi aprovado, e será convocado o candidato aprovado em 

colocação imediatamente posterior, salvo se já transcorrido 1/3 do semestre letivo em curso. 

 

4.3 Em não havendo candidatos aprovados em colocação posterior àquele que perdeu a vaga, ficará o 

docente sem monitor no semestre em curso. 

 

5 DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

 

5.1 Compete(m) ao(s) monitor(es), sob a orientação do(s) professor(es) responsável(is) pela disciplina: 

 

a) Cumprir com a carga horária de 6 (seis) horas semanais, em horários compatíveis com o 

desenvolvimento das suas atividades discentes, discriminada no Plano de Monitoria, sem prejuízo de 

suas atividades curriculares; 

b) Atuar junto ao(s) professor(es) da disciplina, auxiliando nas atividades, compatíveis com o 

desenvolvimento da disciplina; 

c) Facilitar o relacionamento entre aluno(s) e professor(es) na execução e melhoria do plano ensino-

aprendizagem; 

d) Avaliar o andamento da disciplina do ponto de vista do aluno, apresentando sugestões ao(s) 

professor(es); 

e) Participar, efetivamente, da elaboração do Planejamento Didático e semestral da disciplina; 

f) Executar as atividades do plano de monitoria; 

g) Participar das reuniões para planejamento e avaliação das atividades desenvolvidas; 

h) Conhecer as normas do Programa de Bolsa de Monitoria da FASA, quando for o caso; 

i) Apresentar ao(s) professor(es) responsável(is) pela disciplina, quando for o caso, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, proposta de seu desligamento do Programa. 

j) Elaborar relatórios mensais e semestral das atividades desenvolvidas de acordo com o Plano de 

Monitoria, que deverão ser entregues no quinto dia útil de cada mês.  

 

5.2 A monitoria de ensino será realizada de forma presencial, de acordo com os ajustes de horários realizados 

entre monitor e professor orientador, salvo na hipótese disposta no item 1.6. 

 

5.3 Das atividades remotas, quando permitidas: 

5.3.1 O monitor deve acompanhar o professor titular da disciplina a que ele desenvolve a monitoria 

acadêmica (se for permitido), quando este utilizar o recurso de videoconferência, pelo período que o 

professor programou a sua aula e registrar como atividade diária. 

 

5.3.2 O monitor deverá auxiliar os alunos em tarefas disponibilizadas pelo professor titular da disciplina 

utilizando recursos tecnológicos de comunicação síncrona ou assíncrona no período de até 2h por dia 

programado para a disciplina. 

 

5.3.3 A Monitoria Voluntária será executada nos conteúdos teóricos das disciplinas no período 

estabelecido. 
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5.3.4 O acompanhamento das atividades do monitor fica sob responsabilidade do professor responsável 

pela disciplina conforme estabelecido em edital. 

 

5.4 A folha de frequência mensal de monitoria deverá conter o resumo das atividades desen- volvidas, com 

a respectiva carga-horária, de acordo com o modelo-padrão fornecido pela Coordenação de Apoio 

Pedagógico. 

 

6 DA SUBSTITUIÇÃO DE MONITOR 

 

Poderá ocorrer substituição de monitor, obedecendo ao critério de classificação no processo seletivo, desde 

que a justificativa esteja de acordo com o estabelecido no item V e não tenha transcorrido 1/3 do semestre 

letivo. 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências do presente Edital 

e de que aceita as condições da Seleção, não podendo invocar seu desconheci- mento a qualquer título, 

época ou pretexto. 

 

7.2 A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou outras de qualquer natureza que não 

atendam às exigências deste Edital, ocorridas em qualquer fase do processo, eliminarão o candidato da 

Seleção, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição. 

 

7.3 Será concedida certificação de até 96 (noventa e seis) horas de atividades de monitoria de ensino ao 

monitor, após entrega de relatório final validado pelo orientador e homologado pelo Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Experiência Docente. 

 

7.4 Os Anexos I, II e III encontram-se disponíveis na Secretaria Acadêmica e se tornam partes integrantes do 

presente Edital. 

 

7.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Núcleo de Apoio e Experiências Docentes (NAPED), juntamente 

com os respectivos Setores. 

 

 

 

 

Itabuna – Bahia, 12 de agosto de 2022. 
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Prof.ª Mércia Margotto 
Coordenadora do Curso de Medicina 

 
 

Prof. Luciano Tourinho 

Direção Geral
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EDITAL DE MONITORIA Nº12/2022 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE MONITORIA 2022.2 

ANEXO I 

 
Estão abertas as inscrições para seleção de Monitores Voluntários para a(s) Disciplina(s) de Gradua- 

ção do Curso de Medicina para o período letivo 2022.2. Os estudantes interessados deverão observar 

as regras do presente Edital, estando disponíveis vagas para os seguintes compenentes: 
 
 

Componente Orientador(a) Vagas 

Sistemas Orgânicos Integrados I (SOI I) Profa, Liena Kalline Vitor Camboim 1 

Sistemas Orgânicos Integrados II (SOI II) Prof. João Thadeu Santos Cerqueira 1 

Habilidades e Atitudes Médicas VIII Profa. Sofia Lafetá Pinto Santos 1 

Clínica Integrada I Prof. Afonso Caio Fahning Castro 1 
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EDITAL DE MONITORIA DE ENSINO Nº12/2022 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE MONITORIA 2022.2 

ANEXO II 

 
FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE MONITORIA 

 

 
Nome:   Período   

Curso:  Matrícula:   

Endereço:   _ 

Bairro:  Cidade:  Estado:   

Telefone:   E-mail:    

 
Componente Pleiteado:   

 

 

Itabuna – Bahia ______de_________________de___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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CCCCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

 
Atesto  que  o (a) aluno (a)  está 

inscrito (a) no Processo Seletivo de Monitoria 2022/2 da disciplina de ________________________ 

________________________________________________________________________________. 

 
 

Itabuna - Bahia,  de  de  . 
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EDITAL MONITORIA DE ENSINO Nº12/2022 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE MONITORIA 2022.2 

ANEXO III 

PROGRAMA DE MONITORIA – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
CRITÉRIOS PONTUAÇÃO MÁXIMA NOTAS DO CANDIDATO 

 
HISTÓRICO ESCOLAR 

1 – Coeficiente Geral no Curso Máximo: 100 pontos Parcial 01 
   

2 – Coeficiente na disciplina pre- 
tendida 

Máximo: 100 pontos Parcial 02 

   

 
CARTA DE INTENÇÕES 

3 – Nota atribuída Máximo: 100 Parcial 03 

Avaliador 01   

Avaliador 02   

Avaliador 03   

 
ENTREVISTA (apenas para fins de desempate) 

4 – Entrevista Máximo: 100 Pontos Parcial: 04 

Avaliador 01   

Avaliador 02   

Avaliador 03   

 
Total Geral 

Parciais 01 + 02 + 03 

 
Máximo: 

100 pontos 

 
Total de pontos do candidato: 

 
 

 


