
EDITAL DO PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA DA FACULDADE 

NOVO HORIZONTE-FNH - SEMESTRE 2022.2 

A Faculdade Novo Horizonte-FNH, a Direção Acadêmica, a Coordenação 

Pedagógica do Curso de Bacharelado em Direito e a Coordenação Pedagógica do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia tornam público o presente Edital de Monitoria. Os 

discentes desses cursos de graduação poderão participar do processo seletivo nos termos 

aqui estabelecidos. 

Inscrições e processo seletivo 

As inscrições no processo seletivo de monitoria serão realizadas do dia 15 ao dia 

19 de agosto por meio dos seguintes endereços eletrônicos: 

Pedagogia pedagogia.vitoria@fnh.edu.br 

Direito direito.vitoria@fnh.edu.br 

As informações que devem constar no corpo do e-mail: Nome completo, CPF, Curso de 

graduação, disciplina que pretende concorrer e endereço eletrônico (e-mail).  

 O processo seletivo da monitoria voluntária ocorrerá nos dias 22 e 23 de agosto. 

Os candidatos aprovados durante as etapas da seleção serão divulgados a partir do dia 25 

de agosto de 2022. 

Objetivos 

O programa de Monitoria da Faculdade Novo Horizonte-FNH é destinado aos discentes 

que estão regularmente matriculados e aprovados nas disciplinas que pretendem 

concorrer.  

I. Promover o processo de ensino e aprendizagem com a participação direta dos 

discentes, possibilitando o desenvolvimento de competências do discente 

monitor; 

II. Possibilitar o desenvolvimento na prática docente e um maior interesse pela 

carreira; 

III. Contribuir com as aulas do docente, sobretudo no desenvolvimento de 

atividades relacionadas a disciplina; 

IV. Estimular os discentes no aprofundamento dos conhecimentos relacionados a 

disciplina; 

V. Auxiliar os discentes em eventuais dúvidas ou revisões de conteúdos de 

avaliações; 

VI. Contribuir na formação do discente monitor, e agregar valores no currículo 

lattes para fins de seleções, concursos, pós graduações, etc. 
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Natureza da Monitoria 

Serão disponibilizadas as vagas voluntárias de monitoria previstas no Anexo I. 

Cada monitor deverá assumir o compromisso de 6 horas semanais junto às atividades da 

disciplina a qual foi selecionado. O discente poderá desenvolver monitoria de no máximo 

1 disciplina a cada semestre. 

Atribuições do monitor 

I. Realizar as atividades estabelecidas em parceria com o docente 

orientador; 

II. Realizar atendimentos para os discentes para revisão dos conteúdos; 

III. Organizar material para a leitura; 

IV. Auxiliar as atividades relacionadas a disciplina; 

V. Entregar o relatório final. 

Atribuições do docente orientador 

I. Realizar orientações necessárias; 

II. Contribuir para o crescimento e desenvolvimento do discente 

monitor. 

Processo seletivo de monitoria 

O processo seletivo ocorrerá por meio de concurso interno, e será avaliado por uma banca 

constituída por docentes especializados na área.  

Etapa I: Análise do histórico escolar (nota máxima: 10,0 pontos); 

Etapa II: Avaliação teórica (nota máxima: 10,0 pontos); 

A nota final (NF) será constituída da seguinte forma:  

NF= (NI+N2) / 2 

NI= Etapa I 

NII= Etapa ll 

Desligamento do discente monitor 

O desligamento poderá ocorrer se: 

I. Solicitação do discente monitor; 

II. Descumprimento dos compromissos atribuídos ao monitor;  

Do certificado 

O relatório final das atividades realizadas pelo discente monitor durante o período de 

monitoria deverá ser entregue ao docente orientador, que será avaliado, e posteriormente 

atribuído uma nota. O certificado contabilizará um total de 120 horas de atividades 

complementares. 



ANEXO I: Quadro de disciplinas e números de vagas. 

PEDAGOGIA 

DISCIPLINA VAGAS 

Leitura e produção de texto 1 

Educação profissional e tecnologia 1 

Educação do campo 1 

Filosofia da educação 1 

Metodologia do ensino de artes 1 

Didática de jogos recreativos para 

educação 

1 

 

DIREITO 

DISCIPLINA VAGAS 

Direito Civil III 1 

Direito Penal I 1 

Teoria Geral do Direito 1 

Instituições Democráticas e Ordens 

Constitucionais 
1 

Teoria Geral do Processo Civil 1 

Teoria Geral da Empresa 1 

Trabalho Interdisciplinar Supervisionado 

IV 
1 

Direito Penal III 1 

 

 


