FUNDAçÂO EDSON QUE|nOZ
UNIVERSIDADEDE FOKïAIEZA
ENSINANDOEAPRENOENDO

RESOLUçÃO
Cepe No51,de í9 de dezembrode 2014
Reformula as notmas do Programa de Monitoia
lnstitucional.
Revogaas Reso/uções
CEPENo27/2008e
40/2011.
O Conselhode Ensino,Pesquisae Extensãoda Universidade
de Fortaleza,
no
exercício
de suasatribuições
estatutárias
e regimentais
e considerando
o quefoi deliberado,
em reuniãodo dia 18de dezembro
de 2014.
RESOLVE:
AÉ. ío Reformular
as normasdo Programade MonitoriaInstitucional
da Universidade
de
Fortaleza, destinado a estudantes da graduação, estabelecidopela Portaria
pelasResoluções
FEQNo08/2008,alteradapelaPortariaFEQNo06/2013e regulamentado
CEPENo27l2OO8
e 4012011,
ora revogadas.
porobjetivo:
Art. 20O Programa
Institucionaltem
de Monitoria
I - Favorecera participação
dos alunosna execuçãode Planosde Ensinoe na vida
acadêmica
da UNIFOR;
ll - Incentivara melhoriado processoensino/aprendizagem,
fortalecendo
a relação
professor/aluno;
lll - Divulgaro Programade Monitoriaatravésdos trabalhosdos monitoresnos
Encontros
de Iniciação
à Docência;
e
lV - Proporcionar
ao monitoruma visão integradada disciplinaperanteo Projeto
Pedagogico
do Curso.
Art. 30A seleçãodos monitoresserá realizadapor uma Comissãodesignadapela Direção
pelaVice-Reitoria
de Ensinode Graduação
de cadaCentrode Ciênciase supervisionada
(VREGRAD),devendoo processode seleçãoseguir as normasprevistasem Edital
pelaVREGRAD.
específico,
a ser publicado
ParágrafoPrimeiro:As inscriçõesdos candidatosàs vagas de monitoriaserão feitas
atravésdo UniforOnJine.
somentepara uma disciplina/módulo,
ParágrafoSegundo:O candidatoserá selecionado
com a monitoriavoluntáriano mesmo
sendovedadoo acúmuloda monitoriainstitucional
período.
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Parágrafo Terceiro: E vedado ao aluno participanteda monitoriainstitucional,o
recebimento
de outrotipode bolsada Fundação
EdsonQueiroz.
Art. 40 O professorda disciplinaou o representanteda área deverá manifestara
necessidade
de monitoriaatravésdo Planode Monitoriaao Supervisorde Monitoriado
Centro,e este, à Direçãode Centro,que determinará
no PlanoAnual de Monitoriaas
disciplinas
e/ou áreasa seremcontempladas.
Após,a Diretoriado Centroencaminhará
à
Vice-Reitoria
de Ensinode Graduaçãoo referidoPlano,conformeprazoestabelecido
em
Edital.
ParágrafoÚnico: O Planode Monitoriadeveráapresentara importância
estratégica
da
disciplina
no cursoe relevância
didático-pedagógica.
Art. 50São requisitosdo ProfessorOrientador:
| - Possuirtítulode Doutorou Mestre;
preferencialmente,
ll- Possuir,
40 (quarenta)
horassemanais;
lll - Possuirexperiência
e formaçãocompatíveis
coma funçãode Orientador;
paradar assistência
lV - Terdisponibilidade
ao(s)monitor(es);
V - Serparticipante
do planode Carreirado Magistério
da Universidade
de Fortaleza.
por professores
ParágrafoÚnico:Apósanálisedos Planosde Monitoria
apresentados
com
vagas,serãoapreciados
títulode Doutorou Mestre,remanescendo
os Planosde Monitoria
por professores
apresentados
comtítulode Especialista.
Art. 60São atribuições
do ProfessorOrientador:
| - Elaboraro planode orientação
da disciplinaque deverálevarem consideração
os
seguintes itens: definição, objetivos a serem alcançados, cronograma de
metodologias
as
acompanhamento,
a serem utilizadas,incluindo,quandonecessário,
práticasem laboratórios
do desempenho
e camposde estágiose a avaliação
atividades
do monitor;
aos alunos
a ser utilizadano atendimento
ll - Orientaro monitorquandoà metodologia
da disciplina;
lll - Organizar,
com o monitor,horáriocomumde trabalho,que garantao exercícioda
monitoria,
lação do
sob penade desvincu
lV - Participar
de reuniõese eventossobrea monitoria,
Programa;
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V -Acompanharo desenvolvimento
dasatividades
dosmonitores;
Vl Registrarmensalmente
a frequênciado monitoratravésdo UNIFORon-line,no
sistema eletrônicode controlede frequência,até o 50 (quinto)dia útil do mês
subsequente;
manifestando-se
acercade desligamento,
casose façanecessário.
Vll Encaminhar
os relatórios,
no finalde cadasemestre,
ao Supervisor
de monitoria
do
Centroatéo 50(quinto)dia útilapóso términodo semestreletivo.
parainscrição
Art. 70Sãorequisitos
do alunono Programa
de Monitoria
Institucional:
| - Ser aluno regularmente
matriculado
e cursandoentre o segundoe o penúltimo
semestrede seu cursode graduação,
com a possibilidade
de cumpriro Programa
Anual
de Monitoria;
ll - Tercursadocom aprovação,
a disciplina/módulo
objetoda monitoriapretendida
com
média igual ou superiora 7 (sete),desde que a mesmanão tenha sido objetode
aproveitamento
externo;
lll - TerPerformance
MédiaGlobal(PMG)igualou superiora 7 (sete).
Art. 80Sãocondições
e atribuições
do MonitorInstitucional:
| - Seraprovadono processo
seletivodestinado
a estefim;
ll-Assinar e cumpriro termode compromisso
do Programa
de Monitoria
lnstitucional;
lll Colaborar
na execução
do planode orientação
da disciplina/módulo;
lV - Auxiliarem atividadespedagógicas,
inclusiveorganizarGrupode EstudoDirigido
(GED)pertinente
ao conteúdo
da disciplina/módulo;
-Acompanhar
V
e auxiliaro docenteem atividades
relacionadas
à disciplina/módulo;
Vl -Auxiliarna orientação
de alunosda disciplina
nasatividades
teórico-práticas;
Vll - Cumpru12 (doze)horassemanaisde atividade,
segundoo Planode Orientação
da
Monitoria;
Vlll- Elaborarrelatório
semestral
dasatividades
desenvolvidas,
entregando
ao Supervisor
de Monitoria
do Centroaté o últimodiado semestreletivo;
fX - Participarde eventose congressosrelacionados
com a ârea de ensino da
disciplina/módulo,
sendoobrigatória
a submissãoe a apresentação
de trabalhosobre
práticas
promovido
pelaUNIFOR;
de monitoria
no Encontro
de Iniciação
à Docência
X - participarde reuniões,treinamentose de eventosde lniciaçãoà Docência
promovidos
pelaUnifor;e
Xl - Mencionaro nome da Universidade
de Fortaleza,quandoda participação
em
e atividades
acadêmicas.
certames
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ParágrafoÚnico:A monitoria
institucional
nãogeravínculoempregatício
entreo estudante
e a Universidade,
caracterizando-se
comoatividade
meramente
acadêmica.
Art. 90 O Programade MonitoriaInstitucional
será realizadoe acompanhado
por uma
- (VREGRAD),
pelaVice-Reitoria
Comissão
coordenada
de Ensinode Graduação
composta
por 01 (um)Supervisor
de Monitoria
por sua respectiva
de cadaCentro,designado
Direção
e por01 (um)Assessorda VREGRAD.
Art. í0 Sãoatribuições
da Vice-Reitoria
de Ensinode Graduação:
| - Emitiros Certificados
e as Declarações
dos professores
orientadores
e alunos
monitores,
previstas
porestenormativo;
desdeque preenchidas
as exigências
ll - Proporcionar
aos professores
orientadores
e alunosmonitores,
cursose encontros
formativos;
lll - Receber,por meiodos Supervisores
dos Programas
de Monitoriade cadaCentro,
rescisão
voluntária
do Termode Compromisso,
e analisaras solicitações
de desligamento
pelonãocumprimento
dasatribuições
do monitorou do professor
orientador.
ParágrafoÚnico:O Certificado
de participação
no Programade Monitoria
será concedido
ao alunoque cumpriro programaanualde monitoria;
sendo,nosdemaiscasos,concedida
umaDeclaração
na qualconstaráo períodode vinculação
ao Programa.
Art. íí Sãoatribuições
da Diretoria
do Centro:
| - Contribuir
coma políticade Monitoria
enquantoIniciação
à Docência;
ll - Indicaro Supervisor
dos Programas
de Monitoria
do Centro;
lll - Definiro perfile as disciplinas
a sereminscritasno processoseletivoconforme
deliberação
do Concentro;
lV - Homologar
o Planoanualde Monitoria,
determinando
as disciplinas
contempladas.
Art.12Sãoatribuições
do Supervisor
dosProgramas
de Monitoria
do Centro:
l- Encaminhar
via Direçãodo Centro,até o 50(quinto)dia útildo término
à VREGRAD,
os seguintes
documentos:
do semestre,
O PlanoanualdeMonitoria,
b) A cópiadas atasdo processoseletivoe a relaçãofinaldos alunos
comas respectivas
disciplinas
e professores
orientadores,

a)
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c)

O relatóriosemestral,contemplandoalunos e professoreshabilitadosà
certificação,
coma documentação
comprobatória.
ll - Acompanhar
o desenvolvimento
do Programade Monitoriae avaliaro desempenho
do monitorcom basena frequência
mensal,nosrelatórios
semestrais,
com o parecerdo
ProfessorOrientador:
lll - Manteros arquivosdosdocumentos
relativos
à monitoria:
lV -Atenderàs solicitações
dosalunosmonitores.
Art. 13 O Termode Compromisso
de MonitoriaInstitucional
será rescindido
nas seguintes
situações:
| - Porsolicitação
do aluno;
ll - Quandoo aluno não cumpriras atribuições
especificadas
no art. 80, inclusiveas
constantes
no Planode Orientação
da disciplina;
justificado;
lll -A pedidodo Professor
Orientador,
devidamente
lV - Pelanãoentregade relatório
e/oufrequência
nãoregistrada;
V - Quandoo alunonãosubmeter,
nemapresentar
o trabalhono Encontro
de Iniciação
à
promovido
pelaUNIFOR,sem justificativa
Docência
plausível.
ParágrafoÚnico:Os casosnão previstos
pelaVREGRADe
nesteartigoserãoanalisados
pelaComissão
de Monitoria.
Art. í4 Dianteda necessidade
de substituição
dos monitores,nos casosprevistospelo
art.13dessa Resolução,
o Supervisorde Monitoriado Centrodeveráformalizar,
com o
consentimento
da respectiva
Diretoria,
o pedidode substituição
à VREGRAD,
observando
a
ordemde aprovaçãono processode seleçãode monitores.
Art. 15 Os casosomissosserão resolvidospela Vice-Reitoria
de Ensinode Graduação
(VREGRAD).
Art. 16 Esta Resoluçãorevogaas ResoluçõesCEPE No 2712008,4012011
e demais
disposições
em contrário
e entraem vigorna datade suapublicação.
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Profa.FátimaMariaFernandes
Veras
- CEPE
Presidente
do Conselho
de Ensino,Pesquisa
e Extensão
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