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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Rio Verde, por meio
da Direção de Ensino (DIREN), em consonância com a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), torna
público a realização do Processo Seletivo de Monitoria Voluntária 2021/2, conforme a
Resolução nº 70, de 05 de dezembro de 2014, que Regulamenta o Programa de Monitoria
do IF Goiano.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Programa de Monitoria de Ensino do Instituto Federal Goiano é regido pelo
Regulamento do Programa de Monitoria de Ensino do IF Goiano (Regulamento de Monitoria
de Ensino) aprovado pela Resolução do IF Goiano nº 070, de 05 de dezembro de 2014. O
regulamento dispõe sobre a natureza, objetivos e finalidade do programa de monitoria,
define as atribuições do discente monitor e do docente supervisor, estabelece o exercício
da monitoria, dentre outros.

1.2 O Programa de Monitoria de Ensino do IF Goiano - Campus Rio Verde deverá seguir as
disposições presentes no Regulamento de Monitoria de Ensino, o qual constitui parte
integrante deste edital.

1.3 O processo seletivo estará regido por este edital conforme o cronograma descrito no
Quadro I.

Quadro I. Cronograma do Processo Seletivo
Etapas Datas, local e horários

1. Publicação do Edital
25/11/2021, no site do IF Goiano – Campus
Rio Verde

2. Período de solicitação de
monitoria pelos docentes em
formulário enviado por e-mail
institucional

25/11/2021 à 02/12/2021

3. Publicação das vagas de
monitoria

03/12/2021, no site do IF Goiano – Campus
Rio Verde

4. Período de inscrição discente
via formulário

03/12/2021 à 11/12/2021, com link no
site do IF Goiano - Campus Rio Verde

5. Período de avaliação dos
candidatos pelos docentes e
envio do resultado das
avaliações

13/12/2021 à 17/12/2021, junto ao
docente Orientador

6. Publicação do resultado
preliminar das avaliações

20/12/2021, no site do IF Goiano - Campus
Rio Verde

7. Apresentação de Recurso
Até 24 horas após a divulgação do
resultado, ao e-mail:
monitoria.ensino.rv@ifgoiano.edu.br

8. Publicação do Resultado Final 22/12/2021, no site do IF Goiano – Campus



da Seleção do Monitor Rio Verde
9. Reunião online com os
professores orientadores,
monitores aprovados, DIREN e
Apoio Pedagógico

Janeiro de 2022. O link, dia e horário da
reunião serão disponibilizados
posteriormente.

1.4 Cada disciplina contará com um professor orientador que será o responsável pelo
acompanhamento do trabalho do monitor e de sua monitoria.

1.5 Ao realizar a inscrição os candidatos declaram estar cientes do conteúdo deste edital e,
portanto, deverão acatar na íntegra as suas disposições. Além disso, deverão ter
disponibilidade e competência para exercer as atividades de monitor previstas na
Resolução n.º 70/2014. 

2. DO PROCESSO SELETIVO

2.1 O docente orientador será o responsável pelo processo de seleção do monitor:  (a)
elaboração e correção da avaliação ou de sua entrevista; (b) da análise do histórico escolar
do candidato (coeficiente de rendimento); e (c) da nota obtida na disciplina pleiteada. O
docente orientador também será o responsável pela apresentação do resultado final da
seleção (ordem de classificação dos candidatos) ao e-mail:
monitoria.ensino.rv@ifgoiano.edu.br

2.2 Da seleção dos candidatos deverão constar os seguintes critérios:

I. Análise do histórico escolar do candidato (de 0 a 10);
II. Entrevista ou avaliação do candidato (de 0 a 10);

III. Nota obtida na disciplina que pleiteia a monitoria (de 0 a 10).

2.3 A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nos subitens do item
2.2. 

2.4 Para ser classificado, o candidato deverá obter, no mínimo, 18 pontos. 

2.5 Em caso de empate prevalecerá a maior nota na(s) disciplina(s) que pleiteiam a
monitoria. Permanecendo o empate, ocupará a vaga o candidato com maior idade;
Parágrafo único. Será convocado para exercer a monitoria somente o(s) candidato(s)
classificado(s), em ordem decrescente, de acordo com os critérios estabelecidos neste
regulamento.

2.6 Concorrerão às vagas de monitor somente os candidatos regularmente matriculados em
cursos técnicos, de graduação ou de pós-graduação do IF Goiano – Campus Rio Verde, que
possuem os requisitos do Art. 8 do Regulamento de Monitoria de Ensino. Em todos os casos,
o candidato deve ter cursado, com aprovação, a disciplina pleiteada. 

3. DO EXERCÍCIO DA MONITORIA

3.1 Excepcionalmente neste período de pandemia, em que as aulas presenciais estão
suspensas, a monitoria será desenvolvida de modo online.

3.2 O horário de atendimento do monitor aos estudantes deverá ser realizado em, no
mínimo, 02 (dois) turnos e 8h (oito horas) semanais. 
Parágrafo único: As horas restantes devem ser planejadas para preparação das atividades
de monitoria.

3.3 Os horários das atividades de monitoria deverão ser aprovados pelo respectivo
professor orientador da disciplina, o qual deverá informar à DIREN ou equivalente para ser
publicado no site institucional. 

3.4 O monitor deverá dedicar 20h (vinte horas) semanais às atividades de monitoria dos
estudantes envolvidos. 



3.5 São atribuições do discente monitor:

I. As atribuições dispostas no Capítulo V, Seção I do Regulamento de Monitoria de Ensino
aprovado pela Resolução do IF Goiano nº 070, de 05 de dezembro de 2014;

II. Elaborar o Plano de Trabalho em conjunto com o professor orientador e, se necessário,
com a assessoria pedagógica;

III. Registrar todas as atividades de atendimento (chamadas de vídeo, chats, gravações de
áudio e vídeo, entre outras) na plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem
Moodle (AVA-Moodle) do IF Goiano;

IV. Responsabilizar por todas as informações e atendimentos prestados online,
particularmente, no AVA-Moodle do IF Goiano. 

Parágrafo Único: É vedado ao monitor a realização de atividades de responsabilidade
exclusiva do professor, tais como: controle de frequência e dos conteúdos no diário de
classe, elaboração e correção de provas, regência de classe e as atividades de caráter
administrativo. 

3.6 O atendimento do monitor aos discentes deverá ocorrer com respeito, empatia,
responsabilidade e ética. Se necessário, uma orientação para o monitor com a assessoria
pedagógica poderá ser agendada. 
Parágrafo único. As atividades programadas para o monitor não poderão sobrepor o seu
horário de aulas no qual foi matriculado, bem como as atividades de apoio ao docente não
poderão ser realizadas no mesmo horário de atendimento da monitoria. 

3.7 São atribuições do docente orientador:

I. As atribuições dispostas no Capítulo V, Seção II do Regulamento de Monitoria de Ensino
aprovado pela Resolução do IF Goiano nº 070, de 05 de dezembro de 2014;

II. Exigir e encaminhar para o setor responsável o relatório de monitoria com a respectiva
lista de frequência dos alunos, via Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP;

III. Encaminhar para o setor responsável, ao término da atividade de monitoria voluntária
do estudante, um processo via SUAP com o Plano de Trabalho do Monitor e o Relatório
Final de Monitoria para em seguida emitir a certificação do monitor via SUAP;

IV. Encaminhar o processo de cancelamento da atividade de monitoria ao setor
responsável, de acordo com o Art. 22 do Regulamento de Monitoria de Ensino.

Parágrafo único: é vedado ao docente orientador delegar ao monitor a responsabilidade de
realizar as atividades de sua exclusiva competência, tais como: controle de frequência e
dos conteúdos no diário de classe, elaboração e correção de provas, regência de classe
(ministrar aulas) e as atividades de caráter administrativo.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 A certificação do monitor acontecerá somente após o cumprimento do item 3.7, subitem
III deste edital, com expressa anuência do orientador. 
4.2 O certificado será emitido via SUAP pelo professor orientador, no qual constará como
signatário, ao solicitar a assinaturas das respectivas Gerências de Ensino. 
4.3 Casos omissos serão avaliados pelo comitê de ensino e se necessário em segunda
instância, pela Direção de Ensino.

Rio Verde, 25 de novembro de 2021.

Márcio Antônio Ferreira Belo Filho - Presidente da Comissão do Processo Seletivo

Renato Cruvinel de Oliveira - Gerente de Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Lia Raquel de Souza Santos - Gerente de Ensino de Graduação
Fábio Henrique Dyszy - Diretor de Ensino
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