MONITORIA
A monitoria na UnB é regida pela resolução CEPE 008/1990.
Requisitos e critérios para seleção de monitores dos cursos de Graduação da FCI.
1. REQUISITOS GERAIS
a) Ter concluído a disciplina pretendida, preferencialmente com menção mínima MS;
b) Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas: conforme o
artigo 11 da RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Nº 008/90 – “O horário de exercício das atividades de monitoria não poderá, em hipótese
alguma, sobrepor-se e/ou interferir nos horários das disciplinas nas quais o aluno estiver
matriculado ou em outras atividades necessárias à sua formação acadêmica”. Portanto,
o(a) professor(a) deve avaliar a disponibilidade do(s) aluno(s) antes de efetivar a(s)
candidatura(s).
c) Ter autorização do professor titular da disciplina pretendida
2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
a) Estar regularmente matriculado(a) com no máximo com 26 créditos, considerando os
dois créditos de monitoria. No caso de alunos formandos, o cumprimento deste requisito
deve ser avaliado pela Comissão.
2.1 CANDIDATURA
O candidato deverá preencher o formulário digital no link
https://forms.gle/awYmfJ2h5yE76Foy7.
O candidato deverá enviar o histórico escolar e a comunicação de aceite do(a) professor(a)
(PDF do e-mail em que o(a) docente confirma a monitoria) para monitoriafci@unb.br.
O(A) próprio(a) professor(a) também poderá comunicar o aceite por e-mail.
2.2 CRÉDITOS
a) Os créditos de monitoria são computados como módulo livre.
3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA MONITORIA REMUNERADA
a) Índice de Rendimento Acadêmico (IRA);
b) Análise do histórico escolar: disciplina cursada e menção;
c) Não recebimento de bolsa ou outro auxílio da Universidade
d) Avaliação do docente.

4. CRONOGRAMA
12 de julho
12 até 29 de julho
30 de julho
31 de julho
01 e 02 de agosto
03 de agosto

Divulgação do calendário
Inscrição dos candidatos
Reunião da comissão
Divulgação do resultado provisório
Realização dos ajustes
Divulgação do resultado oficial

5. BOLSAS
O curso de Biblioteconomia conta com 6 bolsas disponíveis.
6. DÚVIDAS
E-mail: monitoriafci@unb.br.
Comissão:
•
•
•

Profa. Greyciane Lins (Presidente)
Prof. Márcio Bezerra da Silva
Profa. Fernanda Monteiro

