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EDITAL nº. 001/2020 
A Supervisão Geral de Extensão da Faculdade União de 

Goyazes, no uso de suas atribuições, torna aberto e público o 
PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS NO PROGRAMA DE 

MONITORIA DA FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES 
referente ao primeiro semestre de 2020, conforme descrito a seguir: 

 

 

Considerando a necessidade de aperfeiçoar o acompanhamento e desempenho 

do corpo discente prevista nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da 

Faculdade União de Goyazes; 

Considerando o Regimento Interno da Faculdade União de Goyazes; 

Considerando o Regulamento do Programa de Monitoria Voluntária da Faculdade 

União de Goyazes; 

Considerando que o programa de monitoria integra as ações de apoio às 

atividades acadêmicas e de estímulo à permanência do educando, constituindo-se em 

experiência formativa vivenciada pelo discente, por meio do acompanhamento do 

docente responsável pela respectiva disciplina e a oportunidade de instituir um estímulo 

à produção e ao desempenho intelectual de seus alunos. 

A Supervisão Geral de Extensão em apoio às Coordenações de Curso decide 

abrir o presente processo de seleção para o Programa de Monitoria Voluntária nas 

disciplinas constantes nas matrizes curriculares dos cursos mantidos pela Faculdade 

União de Goyazes para o preenchimento de vagas referentes ao primeiro semestre de 

2020 e para tanto, torna pública a abertura de Processo Seletivo por intermédio do 

presente edital, na data de 20 de janeiro de 2020, que será publicado nos meios 

eletrônicos e legais e ainda nos murais devidos.  

 

I - DO OBJETIVO 

O Programa de Monitoria Voluntária é um estímulo à inserção do (a) estudante de 

graduação nas atividades que asseguram a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. A partir do trabalho conjunto com o (a) professor (a), nas disciplinas práticas e 

na investigação científica, o (a) estudante aprimora seu conhecimento, pratica a 

intervenção social e se prepara para uma possível continuação da vida acadêmica, na 

pós-graduação, ao mesmo tempo em que exercita sua vida cidadã. 
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II - DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO - PRÉ-REQUISITOS GERAIS 

1) ser estudante ativo/a e adimplente da Faculdade União de Goyazes; 

2) que possua disposição, interesse e comprometimento no investimento na área 

acadêmica; 

3) que tenha disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para as atividades de 

Monitoria, objetivando atender aos programas pleiteados nos turnos, horários e 

locais praticados pela equipe envolvida. 

4) ter já cursado a disciplina em que se oferece a monitoria; 

5) que satisfaça aos pré-requisitos específicos solicitados na Monitoria a que se 

candidata. 

 

III - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

  

 As INSCRIÇÕES ocorrerão de na Central de Relacionamento do Aluno - CRA, 

na Faculdade União de Goyazes, que acontecerá por intermédio de edital próprio, 

publicado em 04 de fevereiro de 2020, com prazo para inscrição até o dia 14 de 

fevereiro de 2020.  

 

IV – DAS VAGAS 

 Serão publicadas em edital único, publicado em 04 de fevereiro de 2020 com 

descritivo para cada disciplina e sua oferta de vagas. 

 

V - DA SELEÇÃO 

O (a) candidato (a) terá que comparecer em local previamente agendado e 

constante do edital único de oferta de vagas.  

Para a avaliação será aplicada uma prova que deverá ser aplicada no período de 

17 a 21 de fevereiro de 2020, podendo ser composta de  questões sobre conhecimentos 

específicos teóricos, questões mistas, ou seja, conhecimento prático e teórico e ainda a 

entrevista, esta última apenas como complemento da avaliação. 

 

VI - DO RESULTADO 

O preenchimento da vaga será feito pelos (as) estudantes aprovados (as) em 

ordem decrescente de classificação tendo que obter como critério de aprovação, no 

mínimo média simples 7,0, o resultado será publicado no mural da Supervisão Geral de 

Extensão e nos meios eletrônicos próprios no dia 27 de fevereiro de 2020. 



 

  

 

VII - DO INCENTIVO ACADÊMICO  

Bolsa Monitoria e certificação da carga horária mediante apresentação da 

documentação necessária de comprovação: 

 Lista de frequência, atestando um mínimo de 75% de frequência; 

 Planejamento das atividades 

 Relatório do Professor / Orientador. 

 

VIII - DA VIGÊNCIA 

Os (as) estudantes serão selecionados (as) para exercerem as atividades, objeto 

deste edital, iniciando no dia 02 de março de 2020 até o final do período escolar do 

primeiro semestre do corrente ano. Em caso de desistência/abandono da vaga pelo 

aluno (a) a mesma ficará descoberta até o final da vigência do contrato, ou será 

classificado o próximo aprovado na classificação geral, caso haja necessidade. 

 

 

Trindade-Go, 23 de janeiro de 2020 

 

 

Prof. Me. Valdemar Meira de Oliveira 
                                         Supervisor Geral de Extensão 

 

 

 


