EDITAL Nº 5, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018
PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA FACENS – 1º SEMESTRE DE 2018
O Diretor da Faculdade de Engenharia de Sorocaba,
no uso de suas competências e demais disposições legais,
aprova e torna público o seguinte edital.
1. DOS OBJETIVOS
O programa de monitoria acadêmica da FACENS tem como principais objetivos:
 Ampliar a participação do aluno de graduação na vida acadêmica, mediante o
aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades pedagógicas do aluno.
 Contribuir para a melhoria do ensino de graduação, colaborando com o professor da
disciplina no estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas.
 Entende-se ser uma grande oportunidade para o aluno iniciar uma possível carreira como
docente, ser um acadêmico.
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Para inscrição no processo seletivo da monitoria acadêmica, o aluno deve:
 Estar regularmente matriculado nos cursos de Graduação da FACENS.
 Ter cursado, na FACENS, a disciplina na qual almeja ser monitor e obtido nota igual ou
superior a 7,50 (sete e meio).
 Ter comprometimento, empenho e vontade em ajudar o próximo (aluno).
3. DAS INSCRIÇÕES
A inscrição será realizada por meio de preenchimento de formulário eletrônico, disponível no
site da FACENS. O período de inscrição será de 15/01/2018 a 18/02/2018.
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção dos monitores será realizada pelo professor titular da disciplina, juntamente com o
coordenador da área e o coordenador de monitoria, e levará em conta o aproveitamento do aluno
na disciplina, sua facilidade de interação com outros alunos, assiduidade, pontualidade e capacidade
didática.
5. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E DOS HORÁRIOS
As atividades de monitoria terão início em 01/03/2018 e término em 27/06/2017. A monitoria
será realizada nos seguintes horários:

 Segunda a sexta, das 11h20 às 13h00 (manhã) ou das 17h10 às 18h50 (noite).
 Sábado, das 9h50 às 12h30.
Todo monitor* atenderá os alunos no sábado (obrigatoriamente) e em mais três dias de
segunda a sexta, à sua escolha, no período em que foi selecionado como monitor (manhã ou noite).
*O monitor das disciplinas “Topografia I – Práticas de Campo” e “Topografia II – Práticas de
Campo” terá horário diferenciado: sábados, das 8h00 às 12h10 e em mais dois dias, terça-feira
obrigatoriamente (junto ao prof. Marco Pontes) e mais um dia qualquer da semana, de segunda a
sexta, à sua escolha, no período em que foi selecionado como monitor (manhã ou noite).
Importante: além das horas descritas acima, os monitores poderão ser convocados para
auxiliar em atividades organizadas pela Facens (exemplos: Semana da Engenharia, Rei da Derivada,
TecnoFacens e Summaê, etc).

6. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MONITORES
Os monitores acadêmicos terão como atribuições:
 Atuar no esclarecimento de dúvidas quanto ao conteúdo, exercícios propostos e listas, por
todos os professores da disciplina em sala, mesmo se o monitor não teve aulas com um
determinado professor da disciplina.
 Apresentar-se como monitor a todos os professores da disciplina eleita, colocando-se à
disposição dos mesmos já na primeira semana da monitoria.
 Atuar no esclarecimento de dúvidas de matemática básica (ensino fundamental e médio),
independentemente da disciplina em que atuam como monitor.
 Auxiliar os professores da disciplina na elaboração/digitação/correção de listas de
exercícios e outras atividades pedagógicas.
 Procurar na internet e conhecer cursos online gratuitos (MOOCs) referentes a disciplina,
e ainda, divulgar para os alunos, incentivar e facilitá-los nesses cursos.
 Auxiliar na organização e realização dos eventos na FACENS.
 A monitoria acadêmica não pode ser prejudicada em virtude de outros projetos, núcleos
da Facens.
 Será tolerado até três faltas. A ocorrência da quarta falta implicará em cancelamento
automático da bolsa. Haverá justificativa de faltas mediante atestados. Não serão
permitidas reposições. Devem ser totalmente evitadas ausências na semana anterior as
avaliações, mas principalmente nas semanas de avaliações. São os momentos de maior
necessidade e maior demanda dos alunos.

 As datas de início e término da monitoria devem ser respeitadas seguindo o cronograma
das avaliações substitutivas. Atenção especial a monitores de fora de Sorocaba para o
cumprimento.

7. DAS BOLSAS
A bolsa de monitoria acadêmica será de 30% no valor das mensalidades de abril, maio, junho
e julho de 2018, para os monitores assíduos que cumprirem devidamente suas atribuições, descritas
acima.
8. DOS RESULTADOS
A divulgação dos alunos selecionados será publicada no dia 26/02/2018, no site da FACENS.
No dia 28/02/2018 todos os aprovados no programa estão convocados para uma reunião de
monitoria com o coordenador e diretor da Facens, com início às 18h na sala C10. A ausência do
monitor nessa reunião caracterizará uma das três faltas permitidas no semestre.

