
 
 

 
 

EDITAL 02/2018 PARA PROVIMENTO DE MONITORIAS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE UNINCOR  

Campus  BETIM 

 

O Diretor Acadêmico da Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações – UninCor, Prof. Dr. Sérgio 

Ricardo Magalhães, no uso de suas atribuições, faz saber que, nos dias 28, 29 e 30 de agosto  de 2018, 

estarão abertas as inscrições de candidatos para o preenchimento de vagas de monitoria para as disciplinas 

a seguir: 

 

1 – VAGAS: 

Curso Professor responsável Período Disciplina 
Nº 

vagas 

Administração Luiz Andriatta Ayres 4º 
Sustentabilidade e 
Desenvolvimento 

01 

 Terezinha Richartz Santana 5º 
Ciências Políticas e 
Contemporâneas  

01 

 Luís Paulo Souza e Souza 5º Saúde Pública e Epidemiologia 01 

Enfermagem 
 

Luís Paulo Souza e Souza 5º 
Saúde da Mulher, Obstetrícia e 

Neonato 
01 

Luís Paulo Souza e Souza  3º/4º 
Projeto Integrador (Assistência 

e Gestão no SUS) 
02 

Terezinha Richartz Santana 3º/4º 
Desenvolvimento Social e 

Humano 
01 

Letícia Rodrigues Fonseca 5º Administração Mercadológica  01 

Gestão da 
Produção 
Industrial 

Zionel Santana 1º 
Desenvolvimento do 

Pensamento Filosófico 
01 

Letícia Rodrigues Fonseca 3º/4° Administração Mercadológica  01 

Paola da Silva Vieira 3º/4º 
Projeto Integrador IV – Gestão 

e Tecnologia 
01 

 

2 –  DOS REQUISITOS E DA INSCRIÇÂO: 

I. Poderão inscrever-se os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UninCor. 

II. Estar no exercício das atividades acadêmicas. 

III. Dispor de, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais para as atividades de monitoria. 

IV. Ter cursado e alcançado rendimento mínimo de 65 (sessenta e cinco) pontos na disciplina objeto da 

seleção, com registro no desempenho (ou histórico) escolar. 

V. Estar em dia com as obrigações financeiras junto à instituição e não ter nenhum processo disciplinar 

que atente contra o código de ética vigente. 



 
 

 
 

VI. O aluno poderá se candidatar, no máximo, para 02 (duas) disciplinas. 

 

3- PRAZOS E HORÁRIOS DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão gratuitas e estarão abertas, durante o prazo previsto neste edital, cabendo aos 

candidatos a entrega da inscrição na sala de atendimento do NOP (4º andarou através do e-mail: 

dejanir.junior@unincor.edu.br, nos dias 28, 29 e 30 de agosto  de 2018, até às 22h, contendo as seguintes 

informações: 

O(A) aluno(a)  _____________________________________________________________________, 

regularmente matriculado(a) no 1º semestre de 2018, no curso de  ___________________________ ,  

____ período, residente _______________________________________________________________ 

__________________________, telefone ( ___ ) ______________ , celular ( ___ ) _______________ 

e e-mail __________________________, requer sua inscrição no processo de seleção para monitoria 

da disciplina  ____________________________________________________________ do curso de 

__________________________  cujo(a) Professor(a) responsável é ___________________________ 

___________________. 

Na oportunidade declara ter os seguintes horários disponíveis para cumprimento da monitoria: 

Disponibilidade de Horário 

2ª feira Das: ________ às _______ 

3ª feira Das: ________ às _______ 

4ª feira Das: ________ às _______ 

5ª feira Das: ________ às _______ 

6ª feiras Das: ________ às _______ 

Sábado Das: ________ às _______ 

 

Betim, ___ de agosto de 2018 

_________________________ 
Assinatura 

 

4 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS: 

O processo de seleção compreenderá:  

a) Análise do histórico escolar das disciplinas relacionadas que deverá comprovar rendimento mínimo de 65 

(sessenta e cinco) pontos na disciplina objeto da seleção; 
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b) Análise da situação acadêmica do estudante; 

c) Maior aproveitamento na prova de conhecimento específico elaborada pelo professor da disciplina, de 

acordo com a ementa proposta. Os candidatos serão classificados, em cada disciplina, pela ordem 

decrescente da média final obtida. Aqueles que não obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos em 

qualquer fase da seleção serão automaticamente desclassificados.  

d) Entrevista com uma comissão avaliadora dos aprovados nas provas, caso seja de interesse do professor 

da disciplina.  

e) Os candidatos serão classificados, em cada disciplina, pela ordem decrescente da média final obtida. Os 

que não obtiverem, no mínimo, 60 (sessenta) pontos em qualquer fase da seleção serão 

automaticamente desclassificados.  

 

5 – DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA: 

Prova escrita ocorrerá no dia 03 de setembro de 2018 (segunda-feira), das 19h às 21h, na sala 106. 

 

6-DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

O resultado final da seleção será divulgado até às 20h do dia 05 de setembro de 2018, através de lista de 

candidatos aprovados em cada disciplina.  

 

7 - DURAÇÃO DO PROGRAMA 

Este programa de monitoria ocorrerá no 1º semestre de 2018, tendo seu início após a data de divulgação do 

resultado e da assinatura do termo de compromisso de monitoria, sendo que seu término se dará dia 06 de 

julho de 2018, quando deverão ser entregues os relatórios de atividades e de controle de horas de monitoria, 

devidamente preenchidos e assinados pelo aluno e professor responsável pela disciplina, podendo ser 

renovado a critério da direção ou aberto novo edital para o semestre subsequente. 

 

8 - DISPONIBILIDADE 

As atividades de monitoria serão desenvolvidas nos horários que antecedem ou sucedem os horários de aula 

do estudante selecionado e/ou aos sábados. É condição indispensável que o candidato tenha disponibilidade 

de 04 horas semanais para dedicação a monitoria. 

 

9 - BENEFÍCIOS 

A monitoria deste edital confere o máximo de 80 (oitenta) horas de atividades complementares neste 2º 

semestre de 2018, de acordo com as normas que disciplinam o Manual de Atividades Acadêmicas 

Complementares de Curso. 

 



 
 

 
 

Aos Monitores selecionados será concedido certificado de monitoria. 

 

 

10 – CASOS OMISSOS 

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação e Assuntos Acadêmicos 

(PRGAA), pelo Núcleo de Orientação Psicopedagógica (NOP) e pelos coordenadores dos cursos. 

 

Betim, 27 de agosto de 2018. 

 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. Sérgio Ricardo Magalhães 

Diretor Acadêmico – Campus Betim 

 


