
 
 
         

 

 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
ESCOLA POLITÉCNICA 

 

PROPOSTA DE MONITORIA 2018/2 
PREENCHER COM LETRA DE FORMA 

 
NOME: ___________________________________________________________________________ 

CURSO: _____________________________      MATRÍCULA Nº: _____________________________ 

DATA NASCIMENTO:  _____________________    CPF: _____________________________________ 

ENDEREÇO: ________________________________________________________________________ 

BAIRRO: _________________CEP:  ________________   CIDADE: ___________________________ 

TELEFONE: _______________________ E-MAIL: __________________________________________                    

MONITORIA NA(S) DISCIPLINA(S): 1. __________________________ 2. ______________________ 

 
NO QUADRO ABAIXO INDIQUE OS PERÍODOS DISPONÍVEIS À MONITORIA:  
 
Obs: No horário abaixo deverá ser utilizada a seguinte convenção: 

  M - períodos destinados à monitoria. 

  C - períodos destinados ao Curso que realiza. 
  A - períodos destinados ao trabalho fora da atividade anterior. 
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HORAS SEMANAIS DESTINADAS À MONITORIA: ________________________________________ 

 
Obrigatoriamente você precisa de no mínimo 4h e no máximo 18h disponíveis para monitoria. 
 
BANCO:  ___________________              AG: _____________   CONTA CORRENTE: _____________                                      
 
INDICADO PELO PROFESSOR: ______________________________________________________ 

 
DATA:                                    ASSINATURA: __________________________________________ 

 
 
NOME DO PROFESSOR ORIENTADOR: ____________________________________ 

ASSINATURA DO PROFESSOR ORIENTADOR:  ________________________ 

 
  A MONITORIA SERÁ REALIZADA: 
 
               SALA DE MONITORIA                    PESQUISA 



 
 
         

 

 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
ESCOLA POLITÉCNICA 

 
 

REGULAMENTO DA FUNÇÃO DE ALUNO/MONITOR 

 

Art. 1º- O monitor é um aluno da Universidade que colabora com os professores em disciplinas, 

nas condições deste Regulamento. 

Art. 2º - Só poderão ser indicados monitores da disciplina os alunos que satisfaçam os seguintes 

requisitos: 

a) Ter cursado com eficiência a disciplina em questão. 

b) Apresentar um “histórico escolar” de bom estudante. 

c) Idoneidade moral e intelectual, conforme previsto no Regimento da Universidade. 

Art. 3º - O candidato à monitor deve fazer a inscrição para a Monitoria no primeiro mês do 

semestre letivo, a fim de que a proposta seja submetida à aprovação da Coordenação da 

Monitoria. 

Art. 4º - Podem ser atribuições dos monitores:  

a) Colaborar com o professor da disciplina nas aulas práticas de laboratório ou clínica. 

b) Colaborar com o professor da disciplina na fiscalização de trabalhos ou exercícios de avaliação 

de aproveitamento. 

c) Colaborar com o professor em pré-correções de exercícios ou trabalhos de avaliação de 

aproveitamento. 

d) Providenciar sob a orientação do professor, o material didático necessário ao bom 

funcionamento da disciplina. 

Parágrafo único – A simples atividade de movimentar e fazer funcionar projetores, ou outros 

equipamentos didáticos semelhantes, não constitui atividade suficiente para caracterizar a 

função do monitor. 

Art. 5º - É vedado ao aluno monitor: 

a) Ministrar aulas teóricas ou teórico-práticas. 

b) Ministrar aulas práticas de laboratório sem a presença do professor. 

c) Elaborar e aplicar exercícios ou trabalhos de avaliação de aproveitamento. 

d) Corrigir e atribuir graus de exercícios ou trabalho de avaliação de aproveitamento. 

Art. 6º - O exercício das funções de monitor não desobriga o aluno de nenhum de seus deveres 

escolares, inclusive da Prática de Ensino (Estágio Supervisionado) em escola de nível médio, se 

for o caso de Licenciatura para o Magistério. 

Art. 7º - Os monitores não terão nenhum vínculo empregatício com a Universidade. 

Art. 8º - Os monitores terão direito ao final do semestre de perceberem remuneração de acordo 

com a carga horária; ou seja, ao número de horas de monitoria efetiva semanal de acordo com 

tabela semestralmente fixada pelo Conselho de Curadores. 

§ 1º O número máximo de horas de monitoria semanal é de 18h. Excepcionalmente, poderá ser 

de 24h no caso de haver uma justificativa que comprove aquela necessidade. 

§ 2º Só farão jus à vantagem financeira deste artigo os monitores regularmente aprovados pelos 

órgãos competentes e que tiverem cumprido suas tarefas durante o semestre. 

§ 3º Os alunos-monitores que desistirem ou forem dispensados de suas funções durante o 

semestre não terão direito a qualquer das vantagens previstas neste Regulamento. 

§ 4º A concessão das vantagens será efetuada no fim de cada semestre. 

§ 5º A apuração do número de horas de monitoria efetiva semanal será feita através da 

assinatura pelo monitor do livro-ponto. 

Art.9º - O aluno-monitor que tiver cumprido integralmente as suas obrigações terá direito, sem 

ônus, a um atestado que poderá requerer na respectiva Unidade Universitária. 

Art. 10º - O exercício da função de monitor deve ser encarado pelos candidatos como uma 

excelente oportunidade de prática junto a uma disciplina para aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos com vistas ao futuro exercício do magistério ou outra profissão. 

Art.11º - Alunos bolsistas/e ou estagiários não podem se candidatar à monitor, terão de 

escolher: uma função ou outra. 

 

 


