
O QUE É MONITORIA  

A Monitoria é a modalidade de ensino-aprendizagem, dentro das necessidades de formação acadêmica, 

destinada aos alunos regularmente matriculados. Objetiva despertar o interesse pela docência, mediante, o 

desempenho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando a experiência da vida acadêmica, por meio da 

participação em diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas dos cursos, além de 

possibilitar a apropriação de habilidades em atividades didáticas. 

  FORMA ALTERNATIVA DE TRABALHO PEDAGÓGICO 

A prática da Monitoria no contexto educativo, data de longo tempo e se define como processo pelo qual alunos 

auxiliam alunos na situação ensino-aprendizagem. 

 Nos últimos anos, com o desenvolvimento do pensamento pedagógico de orientação crítico-progressista, 

procedimentos monitorais vêm ganhando espaço no contexto da realidade educacional das instituições de 

educação superior. 

A monitoria, como procedimento pedagógico, tem demonstrado sua utilidade, à medida que atende às 

dimensões “política, técnica e humana da prática pedagógica” (CANDAU, 1986, p.12-22). 

COMPETÊNCIAS DO MONITOR 

Ao candidato aprovado no Processo Seletivo do Programa de Monitoria da UFJF, seja Monitor Bolsista ou 

Voluntário, compete: 

 Cumprir pontualmente os horários de monitoria estabelecido no início do período; 

 Zelar pela conservação dos equipamentos de toda a faculdade assim como relatar todos os 

acontecimentos que vierem a ser de seu conhecimento e que culminaram nos problemas apresentados; 

 Zelar pela conservação dos equipamentos, livros e outros materiais colocados a sua disposição, ficando 

sob sua responsabilidade qualquer dano a estes materiais; 

 Deverá atender os alunos das disciplinas que presta atendimento, na forma de: aulas de reforço, 

auxiliar resolução de lista de exercícios, estudos em grupo, no laboratório e na sala de aula; 

 Zelar pelo bom nome da instituição. 

 Executar atividades pedagógicas, condizentes com seu grau de conhecimento e experiência, sob a 

orientação do professor; 

 Constituir elo entre professores e alunos, visando ao desenvolvimento da aprendizagem; 

 Participar, a critério do professor-orientador, das aulas ministradas por este ou por outros professores 

da disciplina em que é monitor; 

 Auxiliar o professor na realização de trabalhos teóricos, práticos e experimentais, na preparação de 

material didático e em atividades de classe e/ou laboratório; 

 Auxiliar o professor na orientação de alunos, esclarecendo e tirando dúvidas em atividades de classe 

e/ou laboratório; 

 Participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento na disciplina, como revisão de texto, 

resenhas bibliográficas e outras; 

 Apresentar trabalhos em encontros, congressos, etc.;  

PROIBIÇÕES EXPRESSAS 



 Qualquer tipo de atrito entre os alunos a fim de evitar situações constrangedoras. Caso ocorra qualquer 

situação incontrolável, o monitor deve chamar imediatamente um professor ou funcionário da 

faculdade; 

 Ministrar aulas no lugar do professor; 

 Acessar dados confidenciais de professores, alunos funcionário ou secretaria; 

 Acessar páginas da Internet com conteúdos não acadêmicos (pornografias, chats, etc..); 

 Usar qualquer uma das máquinas da faculdade, (inclusive da monitoria), para jogos; 

 Resolver exercícios ou fazer trabalhos (parcialmente ou completamente), como também impor seu 

modo de programar, estudar ou se organizar; 

 Descriminar ou dar preferência de atendimento a alunos por causa de sexo, raça, credo ou outro 

motivo. 

VANTAGENS 

 Currículo Vitae; 

 Melhores Estágios; 

 Experiência em trabalho em grupo e na área educacional; 

OBSERVAÇÕES 

 O monitor tem que dar exemplo perante os alunos; 

 A aparência e as atitudes fazem parte do Layout do Monitor o qual deve ser bem cuidado. 

DA EXCLUSÃO 

O Monitor Bolsista ou Voluntário será excluído do Programa de Monitoria da UFJF, quando incorrer em uma 

das cláusulas a seguir: 

 Não cumprimento satisfatório das atribuições dispostas acima; 

 Conclusão do curso; 

  Indisciplina; 

 Desistência.  

 


