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CURSO DE BACHARELADO EM FARMÁCIA 
EDITAL DE ABERTURA DE SELEÇÃO INTERNA 

PARA MONITORES 2017.1 
 

A política da FAI - Faculdade Irecê - em relação a assistência estudantil está 

pautada no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, nas políticas de 

apoio ao discente. Dentre estas políticas destaca-se a monitoria de ensino.  O 

Curso de Bacharelado em Farmácia da FAI, ao instituir a prática de tal 

atividade tem o objetivo de contribuir para a formação de alunos que desejam 

investir na docência como profissão, auxiliar o trabalho docente, propiciar a 

interação entre alunos e professores, assim como facilitar o processo de 

construção de conhecimentos. 

 

1. DAS NORMAS QUE REGULAMENTAM AS ATIVIDADES DE MONITORIA 

- A monitoria é uma atividade a ser realizada pelos discentes do Curso de 

Farmácia da FAI, que estejam cursando do 2º (segundo) ao 8º (oitavo) 

semestre do curso. 

- A monitoria tem como finalidade proporcionar ao discente a participação em 

atividades acadêmicas de docência, auxiliando os professores das disciplinas 

que compõem o currículo do Curso de Graduação em Farmácia da FAI. 

- O monitor receberá, ao final de 06 (seis) meses de exercício das suas 

funções, um certificado de monitoria que descreverá suas atividades e servirá 

como horas extracurriculares, podendo as mesmas ser utilizadas na 

composição das horas das atividades complementares. 



- O monitor receberá uma bolsa/auxílio que se dará sob a forma de desconto 

nas parcelas da anuidade escolar e corresponderá a 20% (vinte por cento) do 

valor das referidas parcelas. Caso o aluno participe do Programa de 

Financiamento Estudantil – FIES e, por conta de calendário do programa, não 

for possível fazer o aditamento com o desconto, o valor será concedido através 

de dinheiro em espécie na tesouraria da faculdade. No caso de alunos com 

bolsa integral do Programa Universidade para Todos – PROUNI, será 

concedido a bolsa no valor de 20% da mensalidade padrão do curso em que o 

mesmo estiver matriculado e o pagamento também será efetuado em espécie 

na tesouraria da faculdade. 

- Cada monitor terá 01 (um) professor-orientador, que será o professor da 

disciplina para o qual o candidato foi aprovado. 

- O professor-orientador deverá nortear as atividades desenvolvidas pelo 

monitor, disponibilizando/indicando material de apoio pedagógico, bem como 

esclarecendo possíveis dúvidas existentes. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

- As inscrições para o processo seletivo de monitoria deverão ser realizadas 

pelo aluno, na Secretaria Acadêmica, no período de 5 de abril de 2017 a 7 de 

abril 2017.  

- O candidato deverá informar a disciplina para a qual pretende desempenhar 

as atividades de monitor – imediatamente no ato da inscrição. Somente 

poderão ser escolhidas as disciplinas elencadas neste edital. 

- As inscrições são gratuitas. 

- Para se inscrever no processo de seleção do Programa de Monitoria são 

necessários os seguintes requisitos: 

 Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Farmácia e 

em dias com suas obrigações financeiras com a instituição; 



 Ter cursado ou estar cursando a disciplina a que se candidatou em 

semestre anterior; 

 Ter a perspectiva de permanecer na função de monitor durante todo 

período; 

 Ter disponibilidade para dedicar 6 horas semanais às atividades do 

programa; 

- As inscrições só serão válidas mediante entrega de todos os documentos 

abaixo listados: 

1) Formulário de Inscrição, disponível no local de inscrição (anexo a este 

regulamento), preenchida e assinada; 

2) Carta de Apresentação onde deverá informar, também, as razões pelas 

quais você se julga o melhor candidato para a vaga em questão; 

3) Cópia do comprovante de matrícula; 

4) Cópia do documento de identidade vigente com foto; 

5) Cópia do histórico escolar atualizado. 

 

3. DAS VAGAS: 

O curso de Farmácia da FAI disponibiliza no semestre 2017.1, vagas para 

monitorias, nas seguintes disciplinas: 

 

DISCIPLINA PROFESSOR RESPONSÁVEL Nº DE VAGAS 

Química Geral e Inorgânica Thiago Brito de Almeida 01 

Biologia Celular e Molecular Márcio Cerqueira de Almeida 01 



Química Analítica Qualitativa e 
Quantitativa 

Morgana Thinesca Almeida 01 

 

4. DA SELEÇÃO: 

O processo seletivo será composto pela entrevista e análise da carta de 

intenção. 

- As entrevistas acontecerão nas seguintes datas: 

Disciplina Data 

Química Geral e Inorgânica 10 de abril de 2017 às 10h 

Biologia Celular e Molecular 10 de abril de 2017 às 18h 

Química Analítica Qualitativa e 
Quantitativa 10 de abril de 2017 às 18h 

- Os resultados serão divulgados no dia 11 de Abril de 2017. 

 

5. DAS FUNÇÕES BÁSICAS DO MONITOR: 

I – esclarecer as dúvidas e ajudar nas dificuldades dos demais alunos relativas 

à disciplina que monitoram; 

II – auxiliar os professores de sua área de concentração na realização de 

pesquisas e planejamento de atividades afins; 

III – realizar atividades de pesquisa e contribuir para o aprimoramento das 

relações entre docentes e discentes; 

IV – realização de pesquisas e elaboração de artigos científicos, em 

colaboração com os professores de cada disciplina; 

V - Acompanhar as turmas ajudando na construção do conhecimento; 

VI - Organizar e orientar grupos de estudo; 



VII - Auxiliar o professor na preparação e seleção de material; 

VIII - Elaborar relatórios parcial e final das atividades realizadas na monitoria. 

Obs: O monitor é proibido de aplicar, corrigir avaliações, executar tarefas de 

aulas práticas e semelhantes, sem a supervisão do professor da disciplina. 

6. DA ATIVIDADE DE MONITORIA: 

- A Faculdade Irecê admitirá o monitor sem vínculo empregatício. 

- A carga horária na monitoria será de 06h (seis horas) semanais que deverão 

ser dedicadas às atividades acadêmicas. Estes deverão escolher o turno de 

sua preferência para atuar 04 (quatro) horas e um turno oposto para atuar as 

02 (duas) horas restantes semanais. 

- Anualmente, os monitores deverão apresentar, sob a orientação do docente 

responsável pela disciplina, os trabalhos científicos que tenham desenvolvido 

durante suas atividades, em um evento específico, seja em forma de 

seminários, oficinas ou atividades afins dirigidas ao restante do corpo discente 

e docente. 

- Bimestralmente são realizadas reuniões entre os monitores e o coordenador 

do curso, nas quais os primeiros deverão entregar os relatórios de monitoria 

desenvolvidos, sendo os mesmos discutidos, a fim de acompanhar o 

andamento das atividades e dos projetos de pesquisa. 

- O Monitor será desligado de suas atividades quando incorrer em infração 

disciplinar, ou quando não estiver cumprindo suas atividades de modo 

satisfatório, ouvido o respectivo professor-orientador e os demais professores 

da mesma área de atuação do monitor. 

- Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador do curso, ouvido o 

professor-orientador. 

 

 

 



 

 

Irecê, 04 de Abril de 2017. 

Joseneide Alves de Miranda 

Coordenadora do Curso de Bacharelado em Farmácia 

FAI – Faculdade Irecê 

 
 

Elaine Alane Batista Cavalcante 

Coordenadora do NUPPEX 

Faculdade Irecê – FAI. 

 


