
 
 

A MONITORIA ACADÉMICA N'OO3/2018-2 
 

 
A Diretoria Acadêmica vem por meio deste, informar que está aberto o processo seletivo 

para o programa de MONITORIAS ACADÉMICAS para o primeiro semestre de 2019, para os cursos 
de: Enfermagem, Administração e Farmácia conforme instruções abaixo:  

 

Define-se como monitoria o conjunto de atividades acadêmicas exercidas por alunos que 
auxiliam o professor e contribuem para o aprimoramento acadêmico discente. A função de monitoria 
não estabelece vínculo empregatício entre o acadêmico/monitor e a Faculdade São Lucas 
Caçapava, sendo obrigatório após o processo seletivo a assinatura do termo de adesão.  

 

1. DAS INSCRIÇOES  
 
1 .1 As inscrições para participação do processo seletivo serão realizadas no período de 

01 a 31 de outubro de 2018.  
 
1 .2 O prazo para realização de Monitoria Acadêmica em uma disciplina é de um semestre 

podendo ser prorrogado por mais um semestre. 

1.3Estão aptos a participar desse processo seletivo todos os alunos regularmente 
matriculados no segundo semestre de 2018 dos cursos acima citados e que correspondem aos 
seguintes critérios:  

1 .3.1 . Possuir bom desempenho acadêmico evidenciado pelo histórico escolar 
 1 .3.2. Estar aprovado na disciplina objeto da monitoria e que não estejam respondendo a 

processos disciplinares, perante a Faculdade São Lucas Caçapava - FSL.  
1.3.3. Atender ao(s) Pré-Requisitos(s) específicos(s) para a vaga, quando houver.  
1.4 Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição disponível no endereço 

eletrônico http://www saolucas.edu.br/extensão/monitoria-acadêmica e entregar na Diretoria 
Acadêmica, para as vagas disponíveis nos anexos denominados (Oferta de Vagas) do edital 
003/201 8 disponível no site 

 

2. DA SELEÇÃO 

2.1 Por semestre, cada aluno poderá realizar monitoria no máximo em duas disciplinas 
sem que estas comprometam ou atrapalhem seu desempenho acadêmico em sala de aula  

2.2A seleção dos acadêmicos inscritos para as vagas de monitoria será realizada entre os 
dias 01 a 30 de novembro 201 8.  

2.3 A Seleção será realizada através do histórico escolar acadêmico considerando a média 
aritmética simples entre a nota da disciplina objeto da Monitoria e a média global dos semestres 
cursados. 

2.4Em caso de empate será considerado como critério de "Desempate" a maior média 
global do Histórico Acadêmico e como segunda opção a data de nascimento tendo preferência o 
candidato com mais idade  

 

3. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 A divulgação do(s) acadêmico(s) selecionado(s) será realizada através do site 
institucional e mural da Diretoria Acadêmica, dia 01 de dezembro de 2018.  



 
3.2 Não cabe recurso após a divulgação do resultado deste processo seletivo  
3.3 Os acadêmicos selecionados deverão comparecer a Diretoria Acadêmica para retirada 

do Termo de Compromisso de Monitoria no dia 20/01/2019 a partir das 19h.  
 

4. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA MONITORIA 

4.1 O monitor antes de assinar o Termo de Compromisso deverá estar ciente que 
acompanhará o professor até o término da disciplina e deverá também cumprir todas as orientações 
e prazos estabelecidos neste edital.  

4.2 O período que compreende a execução da Monitoria será de 01/02/2019 a 30/06/19  
4.3 Caso haja interesse por parte do docente e do acadêmico, a monitoria poderá se 

estender por mais um semestre, mediante a apresentação de carta de recomendação e cópia do 
Certificado de Monitoria realizada no semestre anterior da disciplina que deseja permanecer e 
deverá ser entregue na Diretoria Acadêmica, assinada e carimbada pelo professor titular  

4.4 É obrigatória a entrega da Carta de Recomendação assinada e carimbada pelo docente 
titular da disciplina no período de inscrição estabelecido neste edital que será finalizado no dia 
31/10/2018 às 18hs.  

4.5. Terão prioridade na oferta de vagas 2019-1, os acadêmicos que apresentarem Carta 
de Recomendação para continuidade da Monitoria respeitando os critérios estabelecidos no item 1 
.2 deste edital.  

 

5. CERTIFICAÇÃO 

5.1. A finalização da monitoria se dará após o acadêmico protocolar na Diretoria Acadêmica 
as Fichas de Acompanhamento de Monitoria, Avaliação Docente e Relatório Final devidamente 
assinado e carimbado, pelo professor titular da disciplina até dia 25/07/19 conforme modelos a 
serem disponibilizados no site 

 

6. DAS VAGAS 

6.1 Os anexos relacionados a oferta de vagas para o processo seletivo de Monitoria 
Acadêmica 201 9 - 1 estará disponível no site a partir do dia 18 de setembro de 2018.  

 

 

Caçapava, 06 de agosto de 2018. 

 

 

Ednei Augusto Januário 

Faculdade São Lucas Caçapava 


