PROJETO DE MONITORIA
DIRETRIZES:

 A seleção ocorre no início de cada semestre e conforme solicitação do
professor responsável. As vagas são disponibilizadas no site e nos murais de
recado da instituição.

 Somente poderão se candidatar as vagas de monitoria os alunos que:

a. Não forem bolsistas 100%

b. Não estiverem inscritos no fies – financiamento estudantil durante o semestre
vigente.

c. Não estiverem inscritos no crédito pravaler universitário 100% no semestre
vigente.

d. Que procederem ao pagamento de mensalidade escolar igual ou superior ao
valor do incentivo acadêmico.

e. 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.

Importante: o aluno poderá se candidatar a vaga como monitor voluntário
caso não preencha os critérios a cima. O monitor voluntário receberá no
final da monitoria certificado que poderá ser utilizado como horas de
atividade complementar. Importante saber que o monitor voluntário não
receberá em hipótese alguma incentivo financeiro.

 Do incentivo acadêmico financeiro

Como incentivo acadêmico, será oferecido recurso financeiro no valor de:
- R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais) por mês para monitorias de 10
horas semanais como dedução do valor da mensalidade.
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.

 O aluno interessado deverá encaminhar formulário de inscrição para o
professor responsável com cópia para secproacad@izabelahendrix.edu.br.

 A seleção será agendada pelo professor responsável diretamente com o
aluno.

 O nome dos selecionados será disponibilizado no site.

 O aluno selecionado iniciará a monitoria após assinatura do termo de
compromisso.

 O aluno deverá retirar o certificado de participação no início do semestre
seguinte. Estará disponível na coordenação de curso
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