CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX
EDITAL DE SELEÇÃO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011

MONITORIA
A Pró‐Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, no
uso de suas atribuições, torna público o PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS NO
PROGRAMA DE MONITORIA com incentivo financeiro a alunos (as), referente ao
Segundo Semestre de 2011, conforme descrito a seguir:
DA JUSTIFICATIVA:
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento do acompanhamento e desempenho do corpo discente
prevista nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e dos Cursos de Graduação Tecnológica do Centro
Universitário Metodista Izabela Hendrix;
Considerando o Regimento Interno do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, em especial o
previsto nos artigos 68 e 69, do Capítulo IV;
Considerando a oportunidade de instituir um estímulo à produção e ao desempenho intelectual de seus
alunos/as, a Pró‐reitoria Acadêmica institui o presente processo de seleção para Monitoria.
II ‐

DO OBJETIVO

A Monitoria é um programa de estímulo à inserção do(a) estudante de graduação nas atividades que
asseguram a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A partir do trabalho conjunto com o(a)
professor(a), nas disciplinas praticas, na investigação científica e nas atividades de extensão, o(a) estudante
aprimora seu conhecimento, pratica a intervenção social e se prepara para uma possível continuação da vida
acadêmica, na pós‐graduação, ao mesmo tempo em que exercita sua vida cidadã.
III

DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO ‐ PRÉ‐REQUISITOS GERAIS:
1)

Ser estudante REGULARMENTE MATRICULADO e ADIMPLENTE do Centro Universitário Metodista
Izabela Hendrix;

2)

Que possua disposição, interesse e comprometimento no investimento na área acadêmica;

3)

Que tenha disponibilidade de até 10 (dez) horas semanais para as atividades de Monitoria,
objetivando atender aos programas pleiteados nos turnos, horários e locais praticados pela equipe
envolvida.
Não existirá recondução automática, devendo o aluno se candidatar ao processo seletivo a cada vez;
O aluno poderá ser monitor da disciplina por no máximo dois semestres consecutivos ou não na
mesma disciplina;

4)
5)

6)
IV

Que satisfaça aos pré‐requisitos específicos solicitados na Monitoria a que se candidata.

DA INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO DO/A ALUNO/A:
1.

As INSCRIÇÕES ocorrerão NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2011 diretamente com o professor(a)

solicitante do(a) monitor(a) (PREENCHER O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ‐ PDF) e enviar através de e‐mail
para o professor responsável com cópia para secproacad@metodistademinas.edu.br. O aluno poderá
candidatar‐se a mais de uma vaga, porém só será selecionado para uma delas.
2.

V‐

É de responsabilidade do(a) aluno(a), a inscrição e a confirmação da mesma junto ao professor(a).
A relação com o processo de inscrição conforme o edital é parte do processo seletivo.
DA SELEÇÃO:
O(a) candidato(a) SERÁ CONVOCADO(A) nos dias 14 E 17 de OUTUBRO 2011 pelos professores(as)
responsáveis pelo programa de Monitoria para o processo seletivo (entrevista, prova ou outro).
CABE AOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA DE MONITORIA:
A convocação de alunos (as) e a condução do processo de seleção e o encaminhamento à Secretaria da
pró‐reitoria acadêmica (secproacad@metodistademinas.edu.br) do resultado, em ordem classificatória,
acompanhado de relatório do processo de seleção, ATÉ O DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011.

VI ‐

DO RESULTADO:
O preenchimento das vagas será feito pelos(as) estudantes aprovados(as) em ordem decrescente de
classificação. OS RESULTADOS SERÃO DIVULGADOS no Portal, A PARTIR DO DIA 18 DE OUTUBRO DE
2011.

VII ‐

DO INCENTIVO ACADEMICO FINANCEIRO:
Como incentivo acadêmico, será oferecido recurso financeiro no valor de:
‐ R$ 158,00 (Cento e cinqüenta e oito reais) por mês para monitorias de 10 horas semanais como
dedução do valor da mensalidade.

SOMENTE RECEBERÃO O INCENTIVO ACADÊMICO OS ALUNOS APROVADOS COMO MONITORES QUE:


NÃO FOREM BOLSISTAS 100%



NÃO ESTIVEREM INSCRITOS NO FIES – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DURANTE O SEMESTRE VIGENTE.



NÃO ESTIVEREM INSCRITOS NO CRÉDITO PRAVALER UNIVERSITÁRIO 100% NO SEMESTRE VIGENTE.



QUE PROCEDEREM ao PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR DO
INCENTIVO ACADÊMICO.



O Instituto Metodista Izabela Hendrix não pagará o incentivo acadêmico, como pagamento direto, caso
o(a) estudante selecionado(a) seja contemplado(a) por bolsa de estudos Integral.

VIII ‐

DA VIGÊNCIA
Os(as) estudantes serão selecionados(as) para exercerem as atividades, objeto deste EDITAL, DE

OUTUBRO A DEZEMBRO. Em caso de desistência/abandono da vaga pelo aluno(a) a mesma ficará
descoberta até o final da vigência do Contrato.

DAS VAGAS DO PROJETO DE MONITORIA

X I‐


(PREENCHER O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO) e enviar através de e‐mail para o professor responsável
com cópia para secproacad@metodistademinas.edu.br.

NUCLEO DE BIOCIÊNCIAS
DISCIPLINA
PERFIL DO/A ALUNO:

QUIMICA ANALITICA

HORÁRIO DE ATUAÇÃO:

Aluno(a) de Biomedicina com facilidade de trabalhar com cálculos
matemáticos, análise de resultados.
Noturno (um dia da semana), a combinar

HORAS SEMANAIS

4h

VAGAS:

1

PROFESSOR/RESPONSÁVEL:

Fernando Torres

E‐MAIL:

fernando.torres@metodistademinas.edu.br

FORMA DE SELEÇÃO:

Currículo e teste escrito

OBJETIVO GERAL:

Auxiliar os alunos nas dúvidas referentes a aula de Química
Analítica

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2011
Márcia Nogueira Amorim
Pró‐reitora Acadêmica

