Edital de Seleção para Monitoria no Curso de Graduação em Administração e Pedagogia
da Faculdade Apogeu
As atividades de monitoria no curso de graduação Administração e Pedagogia têm a duração de 01
semestre letivo, com carga horária máxima semanal de 6 horas e os alunos selecionados devem ter
como perfil o interesse e habilidade, previstos no Regulamento de Monitoria.
A monitoria ocorrerá sem vínculo empregatício com a IES.
Critérios para inscrição:
- Disponibilidade de no máximo seis horas semanais;
- Ter sido aprovado na disciplina que pretende atuar como monitor;
- Estar quite com a Secretaria Acadêmica, Biblioteca e Setor Financeiro.
- Ter sido aprovado nas disciplinas de seu curso com média geral igual ou superior a 80 (oitenta)
pontos, no semestre anterior;
O aluno poderá se inscrever em até duas disciplinas, entre aquelas disponibilizadas neste Edital.
Das atribuições do monitor:
- O monitor deve auxiliar o professor da disciplina nas tarefas acadêmicas.
- Deve auxiliar o professor na condução de trabalhos práticos e na preparação de material didático, seja
em sala de aula, em laboratório ou mesmo em aulas de campo;
- Auxiliar o professor na indicação de material e/ou fontes a serem estudadas antes da aula, visando à
participação efetiva dos discentes.
- O monitor é responsável por promover constante orientação e esclarecimento de dúvidas aos discentes
da disciplina;
- Deve elaborar o relatório bimestral de suas atividades que deve ser acompanhado pelo professor da
disciplina e entregue a Coordenação de Curso.
- O monitor poderá em caso de falta do professor, aplicar exercícios de fixação desde que acordado
entre os membros da turma e o docente.
- Comprometer-se com a sua área da monitoria e desenvolver junto ao professor coordenador, pesquisas
e estudos a serem apresentados em seminários, congressos ou qualquer outro evento que priorize a
divulgação da monitoria dessa IES.
Das atribuições do professor orientador da disciplina:
- Elaborar o projeto de monitoria para assistência a sua disciplina, contendo orientações específicas da
área como: atividades, metodologia, avaliações de desempenho e cronograma;
- Registrar a freqüência do monitor às tarefas planejadas;
- Elaborar relatório ao final da vigência do projeto de monitoria, contemplando todas as tarefas
planejadas e executadas, bem como anexar os dados comprobatórios do desempenho do monitor.
Prazo e formas de Inscrição:
As inscrições serão feitas na secretaria acadêmica no período de 12 a 16 de março de 2018.
O candidato deverá anexar nada consta da Biblioteca e Financeiro.
Do processo seletivo:



Entrevista, a ser agendada com o professor da disciplina.
Análise do histórico escolar.

Sistema de classificação:
Os candidatos serão classificados, pela ordem crescente;
Em caso de empate na soma, classifica-se o candidato com melhor nota na entrevista.
Administração
Disciplinas
AFO 2
Economia Geral
Análise das demonstrações
Contábeis
OSM
Administração Pública
Leitura e Produção de Texto
Estatística
Matemática 1

Vagas
1
1
1
1
1
1
1
1

Pedagogia
Disciplinas
Fundamentos do Ensino
Fundamental
Estágio Pedagogia
Metodologia de História
Didática
Avaliação da Aprendizagem
Literatura Infanto-Juvenil
Metodologia de Língua
Portuguesa
Fundamentos da Educação
Infantil
Leitura e Produção de Texto
Estatística
Legislação Educacional

Vagas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Divulgação dos resultados:
Através do site www.faculdadeapogeu.com.br
Também serão fixados junto aos murais da Instituição.
RESULTADO FINAL: 23 de março de 2018.
Vantagens em ser monitor da Faculdade Apogeu:
Ao final do semestre como Monitor da Faculdade Apogeu, o aluno recebe um certificado da Direção
Geral para compor o seu currículo, além de ter o tempo de atividade de monitoria computado para as
Atividades Complementares.
Gama- DF, 12de março de 2018.
Professora Janaína Mota Trindade
Coordenadora do Curso de Pedagogia
Professora Lana Pereira Soares
Coordenadora do Curso de Administração

