
                                                                                            
 

FACULDADES SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS – FASASETE  
 

 

EDITAL 004/2022 

PROCESSO SELETIVO – PROGRAMA PERMANENTE DE MONITORIA 

 

A Diretora Geral da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE, por meio da 

Coordenação do Curso de Direito torna público Edital para seleção de MONITORES para o Curso de 

graduação em Direito. Como forma de gratificar o aluno, em razão do exercício da atividade, cada 

monitor selecionado no certame fará jus a um desconto de 15% na mensalidade, limitado a um 

desconto total de 60% da mensalidade. Esse desconto, como qualquer outro, estão vinculados ao 

pagamento até a data do vencimento. 

 
 

 

 

 I DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

01 A monitoria possibilita a experiência da vida acadêmica promovendo a integração de acadêmicos e 

a participação em diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas do curso. 

 

02 São objetivos do programa de Monitoria 

 

I – formar e capacitar grupos de alunos para colaborar com o corpo docente junto aos discentes, 

objetivando o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; 

II - Colaborar no processo de interação de docentes e discentes; 

III – incentivar e capacitar alunos para o ingresso no magistério superior; 

IV – propciar assistência ao corpo docente no desenvolvimento de suas atividades; 

V Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino dos cursos de graduação, por meio de 

assistência dos monitores de disciplinas ao corpo discente. 

 

II – DAS INSCRIÇÕES 

 

03 As incrições deverão ser realizadas no período de 22 de Agosto à 02 de Setembro de 2022, e por 

meio digital com envio de e-mail para coordenacaofasasete@fasa.edu.br ou mediante a entrega do 

documento à Coordenação de Curso nas dependências da FASASETE.  

 

04 Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados no Curso de Direito na Faculdade Santo 

Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE e que tenham sido aprovados na disciplina que pretende ser 

monitor. 

 

05 A inscrição para seleção deverá ser instruída com os seguintes documentos: 

a) preenchimento do formulário próprio da FASASETE, com a declaração do candidato quanto à 

disponibilidade de horas semanais para o exercício efetivo da monitoria (Anexos I e II); 

b) curriculum vitae; 

c) uma foto 3X4. 

III – DAS VAGAS 

 

06 As vagas são destinadas às seguintes disciplinas: 

 

 

 

 



                                                                                            

DISCIPLINA Vagas disponíveis 

Direito Civil I e II  01 

Direito Constitucional I e II  01 

Direito Processual Civil I e II 01 

Direito Tributário I e II  01 

Introdução ao Estudo do Direito  01 

 

 

IV – DA SELEÇÃO 

 

07 O exame de seleção compreenderá: 

a) Etapa1: análise do curriculum vitae; 

b) Etapa 2: coeficiente de rendimento obtido na avaliação da disciplina para a qual está pleiteando a 

monitoria; 

c) Etapa 3: entrevista com o Professor titular da disciplina e/ou com o Coordenador do Curso. 

 

08 Para fins de análise do coeficiente de rendimento obtido na avaliação da disciplina para a qual está 

sendo pleiteada monitoria considerar-se-ha o percentual mínimo de 70% (setenta porcento) de 

aproveitamento, que será convertido em uma escala de 10 pontos. 

08.1 Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas.  

08.2 Os candidatos aprovados Etapa 02 serão submetidos a uma entrevista com o Professor titular da 

disciplina e/ou com o Coordenador do Curso. 

08.3 A nota apurada na entrevista será somada à da Etapa 02; e aquele que obtiver a maior nota será 

aprovado para a monitoria. 

08.4 Em caso de empate entre candidatos, o critério de desempate será realizado pela análise do 

coeficiente geral de aproveitamento do aluno, a ser apurado com base no histórico escolar.  

08.5. Havendo desistência por parte do monitor aprovado, a monitoria será exercida pelo candidato 

aprovado que tiver obtido a segunda maior nota e assim consecutivamente. Sendo, entretanto, vedado o 

exercício a quem tiver sido desclassificado na prova escrita. 

09 O resultado da seleção será divulgado em até 03 (três) dias úteis após a realização das etapas que 

compoem a presente seleção. 

10 A monitoria terá início imediato e será desenvolvida até o encerramento do segundo semestre letivo 

do ano de 2020, suspendendo-se o exercício no período de férias letivas. 

  

V – DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR SELECIONADO 

 

11 O monitor exercerá as suas atribuições sem qualquer vínculo empregatício com a Faculdade Santo 

Agostinho de Sete Lagoas, em regime de dedicação de 04 horas semanais, ficando vedado o exercício 

simultâneo de mais de uma monitoria pelo mesmo aluno. 

 

12 São atribuições do monitor: 

a) assistir ao docente no atendimento de grupo de estudo; 

b) prestar atendimento individual ou em grupo a alunos em caso de dúvidas; 

c) acompanhar e auxiliar o docente em atividades relacionadas com a disciplina; 

d) realizar, obrigatoriamente, leituras suplementares para o auxílio às atividades desenvolvidas; 

e) elaborar, na primeira semana de exercício das atividades de monitoria, plano de trabalho semestral de 

atividades a ser aprovado pelo Professor-Orientador e pela Coordenação do Curso; 

f) elaborar relatório semestral das atividades desenvolvidas; 

g) Participar do curso de formação de monitora da FASASETE.  

 

13 É vedado ao aluno: 



                                                                                            
a) substituir o Professor na regência de aulas; 

b) executar funções administrativas; 

c) executar a monitoria no seu horário de aula; 

d) elaborar ou corrigir provas e exames; 

e) atribuir notas e frequências; 

f) preencher ou corrigir Diário de Classe. 

 

14 A apresentação, ao fim do semestre letivo, do relatório semestral das atividades desenvolvidas, 

antecedida pela aquiescência do Professor-Orientador, proporcionará a atribuição da carga horária 

desenvolvida na monitoria, em Atividades Complementares. 

 

15 O monitor que descumprir as atribuições recomendadas pelo Professor-Orientador ou, 

injustificadamente, ausentar-se de mais de 20% (vinte por cento) da carga horária mensal, poderá ser 

excluído da monitoria. 

 

16 Os horários da monitoria serão definidos entre Acadêmico e não serão desenvolvidas a partir das 

17:00 horas.  

 

17 Os exercícios das atividades de monitoria terão início em 05/09/2022 e serão executadas, na 

modalidade presencial, nas dependências da Faculdade de Direito Santo Agostinho de Sete Lagoas 

(FASASETE).  

 

VI – DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

 

 

18 Os casos omissos serão solucionados pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente. 

 

 

 

Sete Lagoas, 22 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Prof. Dr. Sílvio de Sá Batista  

Coordenador do Curso de Direito da Fasasete 

Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            
 

 

ANEXO I 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

Nome completo: 

Endereço Completo: 

Curso:                         Período: 

Semestre: 

RG: 

CPF: 

Nº de Matrícula: 

E-mail: 

Telefone (residencial):                         Telefone (celular): 

Disciplina de Interesse: 

Professor: 

 

 

 

Sete Lagoas _______ de _____________ de ____________ 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            
 

 

 

 

 

ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu __________________________________________________, acadêmico (a) do curso de 

_____________________, do____ período, da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas 

FASASETE, nº de matrícula _______________________, dou ciência e concordância com o 

Edital e comprometo-me a cumprir as seguintes atividades: 

 

• Disponibilizar 04 horas semanais para as atividades de monitoria; 

• Cumprir as atividades no cronograma individual elaborado pelo professor orientador; 

• Manter sigilo dos dados da monitoria. 

• Elaborar relatórios parciais e relatório final relativo às suas atividades; 

• Participar dos eventos de Extensão organizados pelo campus onde desenvolve suas ati-

vidades (Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão). 

  

 

 

O Aluno Voluntário que não desejar continuar no Programa solicitará o seu desligamento 

ao professor-orientador, com antecedência mínima de 20 dias, e este comunicará ao 

Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente. 

 

 

 

 

Sete Lagoas, Minas Gerais, ________ de _____________ de _______ 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura aluno (a) voluntário (a) 

 

 

 

 


