
 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 

 CAMPUS AVANÇADO CATALÃO 
 

EDITAL N°04, DE 12 DE MARÇO DE 2018/1 
SELEÇÃO INTERNA PARA PROGRAMA DE MONITORIA DE DISCIPLINAS 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA          
GOIANO (IF Goiano), no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 11 de               
março de 2016, publicado no DOU de 15/03/2016, considerando ainda a Lei nº 12155 de 23 de                 
dezembro de 2009, o Decreto n° 7.234, de 19/07/2010, publicado no Diário Oficial da União de                
20/07/2010, o Decreto nº 7.416 de 30 de dezembro de 2010, a Resolução do Conselho Superior                
nº 033, de 13/09/2011 e a Resolução do Conselho Superior nº 075, de 04/12/2015, torna público                
e faz saber a todos os interessados que estão abertas as inscrições para seleção de monitores para                 
disciplinas do primeiro período letivo de 2018, conforme o quadro abaixo, normas disciplinadas             
dispostas neste Edital e o Regulamento do Programa de Monitoria de Ensino do Instituto Federal               
de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, aprovado pela Resolução n° 070, de 05 de dezembro               
de 2014. 

 
1. DOS TIPOS DE MONITORIA 
 
I- Monitoria Remunerada por bolsa 
 
2. DO CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADES 

08/03/2018 Divulgação do edital 

15/03/2018 a 21/03/2018 Inscrições 

23/03/2018 Inscrições homologadas 

27/03/2018 Análise do histórico escolar (0 a 10 pontos) 

02/04/2018 a 04/04/2018 Entrevista/avaliação de conteúdo (0 a 10 
pontos)* 

05/04/2018 Resultado preliminar 

06/04/2018 Resultado final 
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09/04/2018 Início das atividades 

*Se necessário, serão realizadas entrevistas aos candidatos nos casos que haja dúvidas referentes             
aos dados fornecidos. 
**As datas acima discriminadas poderão sofrer modificações em função de alterações ou por             
dificuldades enfrentadas pelo IFGoiano - Campus Avançado Catalão para manutenção dessas           
datas. 
 
3. DAS VAGAS 
 
3.1. Quantidade de vagas ofertadas: 

Categoria da 
Monitoria 

Número de Vagas 

Remunerada 10 

10 Total de vagas 

 
DISCIPLINAS Nº DE 

VAGA
S 

QUEM PODE 
PARTICIPAR 

PROFESSOR 

Espanhol - do 1°/2° 
Informática e do 1°/2° 

Mineração 

1 Alunos do 3° Min./Inf. Letícia Santana Stacciarini 

Redes de Computadores I - 
do 2° Informática 

1 Alunos do 3° Inf. Eduardo Castilho Rosa 

Desenvolvimento para 
Web I/II - do 1°/2° 

Informática  
1 

Alunos do 3° Inf. Leandro Rodrigues da 
Silva Souza 

Lógica de Programação - 
do 1° Informática  

1 
Alunos do 2° Inf. ou 3° 

Inf. 
Lacordaire Kemel Pimenta 

Cury 

Geociências I (Equivalente 
a Mineralogia e Petrografia 
+ Geologia Geral) - do 1° 

Mineração 

1 
Alunos do 2° Min. ou 

3° Min. Mariarosa Fernandes de 
Sousa 
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Cartografia - do 1° 
Mineração 

1 
Alunos do 2° Min. ou 

3° Min. Thales Prado Fontes 

Banco de Dados I - do 2° 
Informática 

1 Alunos do 3° Inf. Leandro Rodrigues da 
Silva Souza 

Matemática - do 1°/2° 
Informática e do 1°/2° 

Mineração 
1 Alunos do 3° Min./Inf.  Francisco de Oliveira Neto 

Física - do 1°/2° 
Informática e do 1°/2° 

Mineração 
2 Alunos do 3° Min./Inf. Francisco de Oliveira Neto 

3.2 Em caso de áreas em que não houver candidatos inscritos ou aprovados, as vagas serão 
redirecionadas para outras em que haja candidatos aprovados, seguindo os critérios de: 
 
1) maior número de alunos matriculados na disciplina;  
2) maior número de reprovações em semestres anteriores.  
 
4. DOS OBJETIVOS DA MONITORIA 
 
4.1. Estimular a participação e inserção de alunos dos cursos de Educação Profissional Técnica              
de Nível Médio (Integrados/ Concomitantes/ Subsequentes) no processo educacional, nas          
atividades relativas ao ensino e na vida acadêmica do Instituto Federal Goiano sob a orientação               
de docente;  
4.2. Oferecer atividades de reforço escolar ao aluno com a finalidade de superar problemas de               
retenção escolar, evasão e falta de motivação;  
4.3. Criar condições para iniciação da prática da docência, por meio de atividades de natureza               
pedagógica, desenvolvendo habilidades e competências próprias desta atividade;  
4.4. Propor formas de acompanhamento de alunos em suas dificuldades de aprendizagem;  
4.5. Contribuir com novas metodologias de ensino;  
4.6. Contribuir, por meio da formação de monitores de ensino, com a formação de recursos               
humanos para o ensino;  
4.7. Estimular a participação em projetos de pesquisa e extensão, no âmbito do componente              
curricular;  
4.8. Possibilitar o compartilhamento de conhecimentos, por meio da interação entre os            
estudantes;  
4.9. Favorecer a cooperação entre docentes e estudantes, visando à melhoria da qualidade do              
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ensino.  
 
 
5. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
 
5.1. Ser estudante regularmente matriculado em cursos de Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio (Integrados/ Concomitantes/ Subsequentes) no IF Goiano - Campus Avançado 
Catalão. 
5.2. Ser aprovado na(s) disciplina(s) que pleiteia a vaga de monitoria de ensino. 
5.3. Ter disponibilidade de 20 horas semanais para atender as atividades do 
programa;  
5.4. Não estar cumprindo pena disciplinar; 
5.5. É permitido o acúmulo de bolsas de caráter acadêmico por méritos com auxílios de caráter                
assistencial de estímulo à permanência do aluno, conforme Art. 1º da Resolução nº 075/2015 de               
04/12/2015.  
5.6. É vedado o acúmulo de 2 (dois) auxílios de caráter assistencial, exceto nos casos em que não haja 
repasse pecuniário cumulativo, conforme Art. 4º da Resolução nº 075/2015 de 04/12/2015. 
 
6. DAS INSCRIÇÕES 
  
6.1. As inscrições deverão ser feitas na Coordenação de Assistência Estudantil entre os dias              
20/03 a 27/03/2016, no período das 7:15 às 16:00h. 
6.2. O Candidato deverá apresentar a seguinte documentação:  
a) Fichas I, II e III devidamente preenchidas, em anexo neste Edital; 
b) Cópias do RG, CPF e do cartão da conta de recebimento no nome do candidato - somente da 
frente. Não poderá ser em nome de terceiros; 
c) Histórico escolar;  
6.3. Não serão aceitas inscrições com documentação pendente. 
 
7. DA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO 
 
7.1. A seleção dos alunos para assumir a monitoria será realizada por meio de Processo Seletivo                
de Monitoria, coordenada por comissão constituída por Portaria, instituída diretor do IFGoiano -             
Campus Avançado Catalão. 

Fases da seleção O que será avaliado? Responsável 

Análise do Histórico 
Escolar (0 a 10 pontos) 

Maior nota - na disciplina ou média das 
disciplinas equivalentes 

Comissão 
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Entrevista/avaliação de 
conteúdo (0 a 10 pontos) 

Conhecimentos, habilidades e competências 
específicas ligadas ao conteúdo programático 
da disciplina para a qual se pleiteia a 
monitoria. 

Professor da disciplina e um 
membro da Comissão 

7.1. Entrevista/ avaliação: O Local e o horário serão divulgados no site do IF Goiano – Campus 
Avançado Catalão. 
7.2 A pontuação final do candidato será a somatória da nota obtida na entrevista e na análise do 
histórico escolar na disciplina que pleiteia a monitoria. 
7.3. Para ser classificado, o candidato deverá obter, no mínimo, 12 pontos. 
7.4 Em caso de empate prevalecerá a maior nota na disciplina que pleiteia a monitoria. 
 
8. DOS RESULTADO 
 
8.1. Os resultados serão divulgados no site nas datas previstas no cronograma.  
 
9. DOS RECURSOS  
 
9.1. O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 24 horas do resultado de qualquer etapa                
do processo seletivo, observando o horário das 08 às 11h, na Coordenação de Assistência              
Estudantil deste Campus. O recurso deverá estar devidamente instruído e assinado pelo            
candidato. A Comissão de Seleção emitirá parecer deferindo ou não o recurso em um prazo de                
até 24 horas. 
 
 
10. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 
 
10.1. Colaborar com o docente no desempenho de tarefas didáticas, tais como: preparação de             
aulas práticas, aplicação de exercícios, trabalhos escolares e outros de natureza similar.  
10.2. Auxiliar os estudantes na realização de trabalhos práticos ou experimentais, sempre que            
compatível com seu grau de conhecimento e experiências.  
10.3. Cooperar no atendimento e orientação aos alunos, visando sua adaptação e maior            
integração no IF Goiano.  
10.4. Identificar eventuais falhas na execução do processo de ensino, propondo medidas           
alternativas ao docente.  
10.5. Desenvolver atividades propostas no seu plano de monitoria, assiduidade e respeito aos            
prazos nele previstos.  
10.6. Entregar relatório mensal ao professor responsável.  
10.7. Cumprir a carga horária e o plano de atividade da monitoria.  
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11. DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR RESPONSÁVEL 
 
11.1. Programar em parceria com o estudante-monitor, as atividades do Plano de Monitoria,            
construindo um planejamento semestral dos componentes curriculares a ser atendido.  
11.2. Orientar e acompanhar o monitor no desempenho das atividades programadas.  
11.3. Capacitar o monitor no uso de metodologias de ensino/aprendizagem adequadas à sua            
atuação nas atividades propostas.  
11.4. Promover o aprofundamento dos conhecimentos do monitor quanto aos conteúdos da           
disciplina.  
11.5. Avaliar, de forma contínua, o desempenho do monitor através de critérios previamente            
estabelecidos, e que sejam do conhecimento do monitor.  
11.6. Acompanhar o desempenho do estudante nos componentes curriculares de seu curso,           
identificando possíveis interferências das atividades da monitoria sobre o seu desempenho           
escolar, a fim de evitar comprometimento do processo de aprendizagem.  
11.7. Acompanhar a elaboração do relatório das atividades desenvolvidas, assiná-lo juntamente          
com o monitor e encaminhá-lo à Coordenação de Ensino.  
11.6. Identificar falhas eventuais no Programa de Monitoria, propor mudanças e encaminhá-las           
à Coordenação de Ensino.  
11.7. Encaminhar relatório semestral aos coordenadores de curso e à Coordenação de Ensino.  
 
12. VIGÊNCIA 
 
12.1. O período de vigência será de março a 07 de junho e de agosto a 21 de dezembro de 2018. 
Nos meses de junho e dezembro será pago o valor proporcional. 
12.2. O aluno que desejar renovar a monitoria deverá participar de outro processo seletivo. 
 
13. TERMO DE COMPROMISSO 
 
13.1. Após divulgado o resultado da seleção, os alunos deverão assinar o termo de compromisso               
com a Instituição, onde declararão o comprometimento de 20 horas semanais, as atividades que              
lhe serão confiadas e a conduta ética que é exigida bem como a ciência que esta atividade não                  
produz nenhum vínculo empregatício posterior entre o aluno e o IF Goiano – Campus Avançado               
Catalão. 
 
14. DA REMUNERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
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14.1. O Programa de Monitoria remunerado adotará como referência o valor da bolsa             
correspondente paga pelo CNPq (PIBIC), conforme Lei n° 12.155, de 23/12/2009 e proporcional             
à carga horária necessária. 
 

N° de vagas Carga horária semanal Valor Mensal (R$) 

10 20 horas 350,00 

 
14.2. A certificação será realizada após o encerramento da Monitoria para os monitores que              
cumprirem todo o processo, inclusive a entrega dos relatórios. 
 
14. DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO 

 
14.1.O benefício poderá ser cancelado, a qualquer tempo, nos casos em que: 
14.1.1. Trancar a matrícula, finalizar ou abandonar o curso; 
14.1.2. Não apresentar desempenho escolar satisfatório, ou seja, reprovar em mais de uma             
disciplina durante o semestre ou ano, quando ofertada anualmente, conforme o curso; 
14.1.3. O estudante não atender aos chamamentos da Equipe Multiprofissional que acompanhará            
este edital; 
14.1.4. Forem verificadas inveracidades ou omissões de informações no preenchimento do           
questionário socioeconômico, na documentação apresentada, bem como nos comprovantes         
porventura exigidos. 
13.1.5. Não entregar o comprovante de rematrícula a cada semestre para os alunos dos cursos               
semestrais. 
14.1.6. Por solicitação do próprio estudante; 
14.1.7. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Compromisso. 
14.2. O não comparecimento injustificado ou a não apresentação dos referidos documentos no             
prazo estipulado poderá acarretar o cancelamento do benefício sem prévio aviso e sem direito a               
recurso; 
14.3. Caso algum candidato selecionado não esteja de acordo com os critérios do Programa ao               
qual se inscreveu, a vaga dele ficará ociosa, podendo ou não ser convocado o próximo da lista de                  
espera, conforme pontuação. 
14.4. Em caso de cancelamento do benefício de algum estudante, deverá ser chamado o próximo               
classificado em cadastro reserva para concessão do auxílio. 
14.5. Infringir as normas disciplinares da instituição de modo a incorrer em suspensão ou              
exclusão das atividades acadêmicas ou que o faça acumular mais de uma advertência escrita no               
período de 11 (doze) meses a partir do dia 14 de fevereiro de 2018; 
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14.6. Envolver-se em caso de trote ou “Bullying”; 
14.7. Estiver inadimplente com as atividades pedagógicas do semestre, inclusive com o índice             
mínimo de frequência obrigatória às aulas (75%); 
 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
15.1. Durante a vigência da monitoria, o aluno deverá cumprir o disposto neste Edital e no                
Regulamento do Programa de Monitoria de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e              
Tecnologia Goiano, sob pena de ter a bolsa cancelada. 
 
15.2. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão responsável pelo Processo Seletivo de             
Monitores, em conjunto com Coordenação de Ensino e Núcleo de Assistência e Estudantil. 
15.3. O pagamento das bolsas será efetuado de maneira retroativa considerando o mês de              
lançamento deste.  
 
 

Goiânia, 12 de março de 2018. 
 
 
 

 
Original assinado 

Vicente Pereira de Almeida 
Reitor 
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EDITAL N°04, DE 12 DE MARÇO DE 2018/1 
ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA 

 

1. Dados Pessoais 

Nome: 

Endereço: 
 

Telefone para contato: E-mail: 

Data de Nascimento: ____/____/____ CPF: 

RG: 
 

Órgão Emissor: 
 

UF: 
 

Data Emissão: 
____/____/____ 

2. Dados Bancários para Pagamento 

Banco: 
 

Agência: 
 

Número da Conta: 
 

(    ) Corrente 
(    ) Poupança - 
Variação (        ) 

3. Identificação no IF Goiano 

Curso: Semestre: 

Disciplina objeto da monitoria: 

Categoria da Monitoria: (    ) Voluntária (    ) Remunerada 

Você já atuou como monitor? 
Disciplina(s): 

(    ) Sim (    ) Não 

Você já atuou como monitor remunerado? 
Caso já tenha atuado, identifique quando e 
qual disciplina: 
 

(    ) Sim (    ) Não 

 
Assinatura do aluno _________________________________________________________ 
Data: ____/____/ 2018 
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EDITAL N°04, DE 12 DE MARÇO DE 2018/1 
ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO 

 
 
 

Eu, ________________________________________________________________________,  
estudante do curso ___________________________________________________________,    
período ______________________, declaro junto a esta Instituição que li e concordo com o             
EDITAL N°04/IF Goiano – Campus Avançado Catalão, que estabelece os critérios para seleção             
de monitores para diferentes áreas de estudo. 
 
Exercerei atividades de monitoria na categoria: 
( ) Remunerada 
 

Estas atividades não produzem nenhum vínculo empregatício posterior entre o aluno e o IF 
Goiano - Campus Avançado Catalão. 
 
       O período de vigência será de março a 07 de junho e de agosto a 21 de dezembro de 2018. 
Nos meses de junho e dezembro será pago o valor proporcional. 
 
 

Por ser verdade firmo o presente. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________, ______de _____________ de 2018. 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura 
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EDITAL N°04, DE 12 DE MARÇO DE 2018/1 

 
 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO 
 
 

Eu, ____________________________________________________________, matrícula nº. 
 
_____________________, CPF  nº ______________________________,  aluno(a)  do  curso 
 
__________________________________ desta instituição, declaro que estou ciente e concordo         
com os termos do EDITAL N°04, DE 12 DE MARÇO DE 2018/1, constantes do item 4.3, que                 
dispõe sobre a dedicação de no mínimo de 20 horas semanais para exercício das atividades de                
monitoria. 

Por ser verdade firmo o presente. 
 
 

Campus Avançado Catalão, ______ de _________________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do aluno monitor 

 

 

 


