PROGRAMA DE INTRODUÇÃO ÀS COMPETÊNCIAS PARA O SÉCULO 21
EDITAL DE MONITORIA DISCENTE – 2021/2

1. Da caracterização do Programa de Monitoria
O programa de monitoria discente visa incentivar os/as estudantes a aperfeiçoarem suas competências
socioemocionais, consolidar a relação professor-aluno, incentivar a docência e, ao mesmo tempo,
desenvolver habilidades que potencializam sua formação profissional e cidadã no acompanhamento
do Programa de Introdução às Competências para o Século 21.
A monitoria deverá ser desenvolvida necessariamente sob a supervisão do docente da disciplina e é
de natureza voluntária, sem recebimento de contribuição financeira. O Programa atenderá a uma
turma ou a um conjunto de turmas de uma mesma disciplina.
Dos critérios para participação no Edital





Estudantes de graduação (presencial e a distância);
Estar devidamente matriculado em algum curso de graduação de instituições educacionais
metodistas;
Apresentar bom rendimento escolar;
Apresentar disponibilidade de 10 horas semanais para a monitoria no Programa de
Introdução às Competências para o Século 21

Da seleção do aluno-monitor




No mérito acadêmico
Na análise da carta de motivação do candidato
Experiência em atividades de monitoria acadêmica

Das atribuições do aluno-monitor








Acompanhamento das aulas com o docente;
Acompanhamento e respondência de dúvidas nos Fóruns de Dúvidas no AVA;
Participação em plantões de atendimento para eliminação de dúvidas dos alunos a respeito
de temas discutidos previamente com o docente e do AVA;
Participação nas reuniões de planejamento e capacitação;
Pesquisa sobre dados que contribuam para o desenvolvimento da disciplina;
Cumprir as atividades do plano de trabalho elaborado pelo professor da disciplina;
Cumprir a carga horária de 10 horas de atividade por semana;



Apresentar, por meio eletrônico, ao professor da disciplina um relatório das atividades
desenvolvidas ao final do período, contendo: análise crítica do processo (avanços e
proposições de melhorias); expectativas de continuidade no Programa; aprendizagens
construídas; narrativa de sua experiência como aluno-monitor;

Do desligamento do Programa
O aluno-monitor poderá ser desligado do Programa em qualquer etapa do projeto, por desistência, a
pedido, ou por insuficiência acadêmica, quando for detectado rendimento insuficiente nas atividades
programadas, após ser advertido, por escrito, pelo docente responsável pela Oficina. Com isso, o
aluno-monitor não receberá a certificação da atividade.

Da certificação
Os alunos-monitores que cumprirem adequadamente suas atividades/atribuições receberão
certificados.

Do processo de inscrição
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Descrição

Data

Publicação do Edital

09/08/2021

Período de inscrição, com o envio da carta de motivação do
candidato
Seleção dos alunos-monitores pela comissão do Programa

Até 13/08/2021
16/08/2021

Publicação do resultado final

Até 17/08/2021

As datas acima discriminadas poderão sofrer modificações em função de alterações ou por dificuldades
enfrentadas pelo Universidade para manutenção dessas datas.

As

inscrições

são

gratuitas

e

serão

efetivadas

somente

pelo

endereço

eletrônico

eadcomunicacao@metodista.br, até às 23h59 do dia 13/08/2021, horário de Brasília/DF. No corpo
do e-mail deve constar: curso, semestre/período, modalidade (em caso de EaD indicar o polo), e-mail,
telefone para contato e a carta de motivação em pdf.

Disposições Finais
Dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail eadcomunicacao@metodista.br, com prazo de pelo menos 1
dia de antecedência no envio. A responsabilidade pela busca de informações, bem como pelos
prejuízos decorrentes do fato de não se ter informado, será exclusiva do candidato, e não do Centro
Universitário Metodista Izabela Hendrix ou Universidade Metodista de São Paulo.

Coordenação Geral de Educação a Distância

