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...a Monitoria visa propor-
cionar aos discentes parti-
cipação ativa no âmbito de 
uma unidade curricular, sob 
orientação de um docente 
responsável, com objetivo de 
contribuir para a melhoria do 
ensino, promover coopera-
ção acadêmica entre discen-
tes e docentes e fomentar a 
iniciação à docência...

Fonte: Instrumento de Avaliação 
de Cursos

...o  Programa de Monitorias 
PUCRS tem a fi nalidade de 
envolver estudantes de gra-
duação nas atividades de 
ensino, desenvolvendo ini-
ciativas de apoio à aprendi-
zagem de outros estudantes 
em temas relacionados às 
disciplinas curriculares dos 
cursos de graduação da Uni-
versidade.

Fonte: Regulamento do Novo 

Programa de Monitorias PUCRS



O que mudou?
Com este novo modelo a PUCRS passa 
a ter um programa de monitorias, com 
informações e desdobramentos únicos 
para todas as Escolas. As monitorias se 
dividem em voluntária e com bolsa, só 
alterando o local de atuação do aluno 
monitor.
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Dúvidas Frequentes

Quem pode se candidatar a ser 
monitor?
Para se candidatar à monitoria o estu-
dante deve:

• estar regularmente matriculado em 
cursos de graduação da PUCRS;

• ter disponibilidade de cumprir a car-
ga horária exigida no Edital de Pro-
cesso de Seleção para Monitores, sem 
comprometimento ou prejuízo de suas 
atividades acadêmicas;

• preencher os requisitos descritos no 
Edital de Seleção.

Qual o valor para os projetos con-
templados com bolsa?
A bolsa é paga mensalmente no último 
dia útil do mês e é proporcional a carga 
horária do bolsista:
2h por semana – 50 reais por mês
4h por semana – 100 reais por mês
6h por semana – 150 reais por mês
8h por semana – 200 reais por mês
10h por semana – 250 reais por mês
12h por semana – 300 reais por mês

16h por semana – 400 reais por mês

Quais as atribuições do monitor?
• Atender estudantes, em grupos ou 
individualmente, para esclarecimento 
de dúvidas e orientação de atividades 
relativas às disciplinas vinculadas à 
monitoria;

• Participar, a partir do interesse do 
professor responsável e da compatibili-
dade de horários, de aulas da disciplina 
em que é monitor. Com a participação 
restrita à condição de ouvinte ou auxi-
liando os estudantes.

Por que algumas disciplinas pos-
suem monitoria com bolsa e outras 
somente monitoria voluntária?
As monitorias que serão contempladas 
com bolsa serão prioritariamente aque-
las que atendem ao maior número dos 
seguintes critérios:

• turmas e/ou disciplinas com conteú-
do comum, tendo como público-alvo 
um grande número de estudantes;

• disciplina que atenda estudantes de 
diversos cursos e/ou Escolas;

• alto índice de evasão e/ou reprova-
ção;

• pré-requisitos no currículo;

• pré-requisito para outras;

• 3 primeiros semestres do(s) curso(s).

Existe diferença nas obrigações do 
monitor que recebe bolsa e do que 
é voluntário?
Não, todos os monitores possuem as 
mesmas obrigações de acordo com 
as características específi cas de cada 
disciplina, assinam o mesmo termo de 
compromisso, entregam o relatório ao 
fi m do semestre, ganham horas com-
plementares e comprovante das ativi-
dades realizadas.

O estudante ganhará algum com-
provante de que foi monitor?
Sim, o estudante que for monitor e 
entregar o relatório ao fi m do semestre 
receberá comprovante de atividades 
contendo o nome da disciplina, carga 
horária e o semestre em que foi monitor.



Dúvidas Frequentes

A atividade de monitoria vale horas 
complementares?
Sim, a atividade de monitoria conta 
como horas complementares, conforme 
limite estabelecido pelo regramento do 
curso de graduação do monitor.

Quais os deveres do monitor?
• Cumprir as horas previstas no termo 
de compromisso e no plano de ativida-
des, conforme horários preestabeleci-
dos com o professor responsável; 

• Efetuar diariamente o controle e 
registro dos atendimentos (para moni-
toria extraclasse) e atividades a serem 
desenvolvidas periodicamente à Pro-
grad, visando também à obtenção de 
subsídios para a elaboração do relató-
rio fi nal da monitoria;

• Reunir-se periodicamente com o pro-
fessor responsável pela monitoria para 
receber orientações e informá-lo sobre 
o andamento das atividades com os es-
tudantes, exceto na hipótese de moni-
toria exercida apenas durante as aulas, 
situação em que o professor acompa-
nha diretamente a monitoria;

• Elaborar relatório fi nal de monitoria 
sobre as atividades desenvolvidas, ao 
fi nal de cada semestre;

• Realizar estudos necessários à boa 
condução das atividades de monitoria.

Quais as atribuições do professor 
responsável?
• Fornecer os subsídios necessários ao 
monitor para o bom andamento da ati-
vidade de monitoria. Em caso de moni-
toria exercida em sala de aula, as infor-
mações serão dadas durante as aulas;

• Emitir parecer e submeter o relatório 
fi nal de monitoria à Prograd; 

• Informar ao Comitê Gestor da Escola 
e Prograd sobre eventual mau desem-
penho do monitor ou negligência no 
cumprimento de suas funções, solici-
tando o seu desligamento e substitui-
ção, quando for necessário.

Qual a diferença da monitoria em 
sala de aula e extraclasse?
O monitor em sala de aula tem como 
função auxiliar os estudantes da dis-
ciplina durante as aulas teórico-prá-
ticas nas atividades relacionadas ao 
desenvolvimento das competências de 
acordo com os objetivos da disciplina. 
Na monitoria extraclasse o monitor de 
uma disciplina fi ca à disposição dos 
alunos em local e horários específi cos 
predefi nidos, para auxiliar os alunos no 
estudo dos conteúdos relacionados à 
disciplina.



Dúvidas Frequentes

Quais as atividades não são permi-
tidas que o monitor execute?
• Desenvolver atividades em substitui-
ção ao professor;

• Realizar atividades administrativas 
nas unidades;

• Ter acesso a sistemas de informação 
de responsabilidade dos professores;

• Elaborar avaliações e atribuir notas a 
atividades avaliativas.

O Monitor é um professor?
Não, o monitor é um aluno que já cur-
sou a disciplina e que estuda e apro-
funda os conteúdos da disciplina que é 
monitor para auxiliar os colegas.

O Monitor tem obrigação de saber 
tudo?
Não, caso o monitor não saiba resolver 
alguma dúvida, ele deverá indicar que 
você procure o professor da disciplina 
ou volte outro dia para que ele tenha 
tempo de preparar melhor o tema para 
explicar da melhor forma. Por isso é 
muito importante não deixar suas dúvi-
das para a última hora.

Preciso pagar pela monitoria ou 
por ofi cinas que forem oferecidas 
pela equipe do Programa de Moni-
torias?
Não, a monitoria é gratuita, assim como 
as ofi cinas de reforço e de aprofunda-
mento. 

Eu tenho bolsa de Iniciação Cientí-
fi ca eu posso ser Monitor? 
Você pode ser monitor mas somente 
na modalidade voluntário, sem bolsa, 
e para isso seu orientador de Iniciação 
Científi ca deve autorizar.

Eu faço estágio fora da PUCRS, eu 
posso ser monitor?
Sim, tanto alunos em estágio como car-
teira assinada fora da PUCRS, podem 
ser monitores nas modalidades tanto 
com bolsa quanto voluntária desde que 
tenham tempo disponível para se dedi-
car as atividades. 



Dúvidas Frequentes
Eu preciso passar por uma seleção 
para ser Monitor?
Sim, os critérios de seleção variam em 
cada projeto. Quando for se inscrever 
para uma monitoria você será informa-
do sobre os critérios.

Ao fi nal do semestre eu recebo um 
comprovante que fui monitor?
Sim, ao fi nal de cada semestre você re-
cebe um comprovante da atividade de 
Monitoria, que pode ser utilizado para 
validação como horas complementares 
de acordo com as regras do seu curso.

A carga horária da monitoria é 
cumprida presencialmente pelo 
monitor?
Sim, a carga horária do monitor 
tanto voluntário quanto com bolsa 
deve ser cumprida no local designa-
do na Escola para o caso das horas 
de monitoria extraclasse. E no caso 
das horas de monitoria em sala de 
aula, no horário e sala onde a disci-
plina é ministrada.

A partir de qual semestre o aluno 
pode ser monitor?
Em qualquer semestre, desde que 
tenha cumprido os requisitos neces-
sários para a vaga desejada.

Outras questões e casos específi cos devem ser encaminhados diretamente 
para a Prograd no email monitorias@pucrs.br



Dúvidas Frequentes
Quantas monitorias o aluno pode 
realizar por semestre?
O limite de projetos no qual o mo-
nitor pode participar é determinado 
pelo total de horas de dedicação. 
Assim é permitido ao estudante 
monitor estar vinculado a diversos 
projetos de monitoria, no entanto, 
a carga horária total em monitorias 
na Universidade não poderá exceder 
20 horas semanais. E a carga horá-
ria com bolsa na Universidade não 
poderá exceder 12 horas semanais, 
salvo no caso de monitoria executa-
da diretamente pela Prograd (dispo-
nibilizada no Laboratório de Apren-
dizagem) cuja monitoria com bolsa 
poderá ser de até 16 horas.

Com quem o aluno deve falar para 
ser monitor?
O aluno pode se informar sobre 
monitoria com qualquer professor 
da Universidade ou funcionário das 
secretarias das Escolas. E deve fi car 
atento aos editais de seleção divul-
gados nas Escolas em sites e murais.

Outras questões e casos específi cos devem ser encaminhados diretamente 
para a Prograd no email monitorias@pucrs.br

A monitoria pode ser cancelada ou 
interrompida antes do fi m do se-
mestre?
Sim, a atividade pode ser interrom-
pida a qualquer momento:
• por suspensão imposta pela Instituição 
ao aluno;
• por trancamento de matrícula;
• pela conclusão de curso;
• por indicação do professor responsável 
pelo projeto, ao qual o monitor está 
vinculado, após parecer do Comitê Gestor 
da Escola à Pró-Reitoria de Graduação e 
Educação Continuada;
• por solicitação do aluno, acompanhada 
de justifi cativa.

Quem solicita a monitoria para uma 
disciplina ou grupo de disciplinas?
Um professor deve solicitar a mo-
nitoria, preferencialmente um dos 
professores que ministra a disciplina 
naquele semestre; no caso de diver-
sas turmas ou grupos de disciplinas 
com conteúdo comum, um único 
professor solicita, com o consenti-
mento dos demais.

A entrega do relatório fi nal pelo 
monitor é obrigatória?
Sim, a entrega do relatório fi nal pelo 
monitor e o parecer sobre as ativi-
dades feito pelo professor é obriga-
tório. O comprovante da atividade 
de monitoria e as horas complemen-
tares do aluno só serão liberados 
após a entrega dos dois documen-
tos.




