
                                                                                                                                              

 
Programa de Monitoria  

Curso de Psicologia  
http://www.fvr.edu.br/psicologia/ 

 
 Prezados (as) Acadêmicos (as); 
 
Tendo em vista ajustar as propostas do Projeto Pedagógico e fazer cumprir as resoluções do 
NDE, entra em vigor em abril de 2018 o Programa de Monitoria do Curso de Psicologia da 
Unisepe e a seguir segue a legislação que deve orientar as práticas de seleção de monitores, 
bem como seu desenvolvimento.    
  

O aluno deverá assinar o Termo de Compromisso (Anexo I) e entregar uma cópia ao 
Professor responsável.   
 
Conforme a resolução, o monitor deve entregar mensalmente os atestados de frequência 
(Anexo II): 

 Atestado de Frequência  (Anexo II) 
   
O monitor deve entregar no último mês de monitoria os anexos devidamente assinados 
pelo professor supervisor (Anexo, III, IV e V): 

 Relatório final de frequência e atividades do monitor (Anexo III) 
 Lista de Presença em Atividades de Monitoria (Anexo IV) 
 Relatório Final de Avaliação do Supervisor (Anexo V) 

 
Para cada atividade de monitoria deve ser aplicada a lista de presença dos discentes (anexo 
III). Ao final, todas as listas de presença, devidamente assinadas pelo docente supervisor 
devem ser acrescidas ao anexo IV.  
 
Quando não houver comparecimento de monitorandos (as) o espaço reservado às assinaturas 
na lista de presença deverá ser anulado com um traço diagonal e o supervisor deverá assinar 
embaixo, dando ciência de que não houve comparecimento de discentes naquele horário. O 
documento deverá conter assinatura do professor / supervisor. 
 
As atividades de monitoria deverão ser exercidas conforme um Plano de Trabalho para 
Monitoria e elaborado pelo professor supervisor junto aos alunos.  
 
Ratifica-se que para as atividades propostas pelo professor no Plano de Atividades do 
monitor, o professor supervisor deverá atestar as horas exercidas através de documento 
datado e assinado. Para isso, pode ser utilizada a folha de presença (anexo IV). 
 
Os certificados de monitoria são emitidos pela Coordenação de Curso. 
 
Os anexos devidamente preenchidos, bem como o Relatório Final, deverão ser entregues ao 
final do semestre ao Professor e o mesmo deverá entregar à Coordenação de Curso para o 
arquivamento do mesmo.  
 
A coordenação não emite certificados antes do final do período letivo de exercício da 
monitoria.  
   
Na ausência oficial do professor supervisor, o atestado de frequência deverá ser assinado 
pelo coordenador de curso. 
  



                                                                                                                                              

ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA 
Eu, 
..................................................................................................................................................................., 
RG nº.....................................,CPF nº......................................................,matrícula nº 
................................................., selecionado através do Processo Seletivo regido pelo Edital 
nº.........../.........., realizado em …../....../......, adiante denominado simplesmente MONITOR, firmo 
perante o Curso de Psicologia da Unisepe o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA 
VOLUNTÁRIA na unidade curricular denominada 
”..............................................................................................................………...........................................
.........................................do(a)..................................................(Curso)..................................................... 
sob supervisão do(a) Professor(a) 
Supervisor(a)............................................................................................................................................... 
 
 Este TERMO reger-se-á pela observância do acadêmico signatário ao cumprimento das exigências 
estabelecidas pela legislação interna vigente, e ainda ao disposto nas seguintes cláusulas: 
 
1. O período de vigência da presente Monitoria terá início em ............/............../.................. (dia, mês e 
ano) e término previsto para ............/............../.................. (dia, mês e ano), podendo ser prorrogada 
por igual período, dentro do mesmo ano letivo, a critério do(a) Professor(a) Supervisor(a), desde que: 
haja compatibilidade de disponibilidade do discente; que a disciplina seja ofertada; e o aluno aceito 
pelo professor/supervisor.     
2. A Monitoria será exercida de forma voluntária. 
3. O MONITOR se compromete a dedicar 50% da carga horária total da disciplina, comprometendo-se 
à assiduidade e pontualidade nos horários previamente acertados com o professor.  
4. As atividades exercidas por decorrência da assinatura deste TERMO não geram, em hipótese 
alguma, vínculo empregatício entre a Unisepe e o monitor ou entre este e terceiros, nem dará direito a 
quaisquer vantagens, além das expressamente previstas neste TERMO. 
5. O MONITOR e o(a) Professor(a) Supervisor(a) declaram conhecer e aceitar todos os termos e 
condições da Resolução vigente que trata do Programa de Monitoria no âmbito da Unisepe. 
6. O(a) Professor(a) Supervisor(a) é responsável pelo controle da monitoria, comprometendo-se a 
comunicar à Coordenação qualquer espécie de irregularidade. 
7. Fica vedado ao(a) Professor(a) Supervisor(a) designar ou autorizar o monitor a ministrar livremente 
aulas que compõem a carga horária da unidade curricular, aplicar ou corrigir avaliações. 
8. Todos os anexos, bem como o relatório final, deverão ser entregues ao professor/supervisor ao final 
do exercício da monitoria. 
9. Por estarem de comum acordo, assinam o presente TERMO DE COMPROMISSO o coordenador de 
curso, o(a) Professor(a) Supervisor(a) e o MONITOR (a). 
 

...............……………………….......................… , .........../............/.............. (Local / data) 
 

________________________ 
 

Coordenador de Curso 
 
 

________________________ 
 

Monitor 
 

___________________________ 
 

Professor Supervisor da Monitoria 



                                                                                                                                              

ANEXO II –  

ATESTADO DE FREQUÊNCIA  

Unidade acadêmica:___________________________________________________________ 

Monitor:_____________________________________________________________________ 

Processo seletivo (Edital/Ano):__________________________________________________ 

Docente supervisor:___________________________________________________________ 

Unidade curricular:____________________________________________________________ 

Declaro que o monitor acima citado cumpriu ............. horas de atividades de Monitoria 

................................. (Voluntária) no mês de............................... 

de.............................................................., de .................................... de................................................... 

 

 

_____________________________________ 

Professor(a) Supervisor(a) da Monitoria 

 

  



                                                                                                                                              

ANEXO III 

RELATÓRIO FINAL DE FREQUÊNCIA E ATIVIDADES DO MONITOR 
 
Curso 
acadêmico:_________________________________________________________________________ 
Monitor:____________________________________________________________________________ 
Processo seletivo (Edital/Ano):__________________________________________________________ 
Docente supervisor:__________________________________________________________________ 
Unidade curricular:___________________________________________________________________ 
Ano:_________________________ 

 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
(comprovadas mediante listas anexas de frequência dos discentes) 

 
Atividade  Descrição da 

Atividade  
Local  Horário  CH horas  Data 

1      
2      
      
      
      

Carga Horária Total  
 
 

  



                                                                                                                                              

ANEXO IV 

LISTA DE PRESENÇA EM ATIVIDADES DE MONITORIA 
 
Curso cadêmico:_____________________________________________________________________ 
Monitor:____________________________________________________________________________ 
Edital de seleção:____________________________________________________________________ 
Docente supervisor:__________________________________________________________________ 
Unidade curricular:___________________________________________________________________ 
Semestre/Ano:_____________________ 
Data:____________________________ 
 
ATIVIDADE Nº _______ - ________________________________________________ 
 
                                                                       (tipo de atividade) 

 
 

DISCENTES PRESENTES 
 
 

Nome  N.. de Matrícula  
  
  
  

 
De acordo com as informações aqui prestadas, firmo o presente documento. 

 
 
 

Data: ___/___/______ 
 

 

____________________________________  
 

Professor(a) Supervisor(a) 

  



                                                                                                                                              

ANEXO V  

RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR 

Curso cadêmico:_____________________________________________________________________ 
Monitor:____________________________________________________________________________ 
Edital de seleção:____________________________________________________________________ 
Docente supervisor:__________________________________________________________________ 
Unidade curricular:___________________________________________________________________ 
Semestre/Ano:_____________________ 

 
AVALIAÇÃO FINAL DO SUPERVISOR  

 
Nota atribuída ao Monitor   

: 
A nota final deve ser transcrita no relatório final de frequência e atividades do monitor. A pontuação deve ser 
aplicada na composição da avaliação final da monitoria.  
 

Componentes da avaliação Pontuação Pontuação atribuída 
1) Os relatórios mensais de 
frequência e o relatório final de 
frequência e atividades do monitor 
foram entregues na data correta? 

0 a 10  

2) A atuação geral do monitor foi 
bem avaliada pelos discentes?  

0 a 10  

3) As atividades de monitoria 
desenvolvidas pelo monitor foram 
diversificadas? 

0 a 10  

4) O monitor demonstrou interesse, 
pontualidade e assiduidade.  

0 a 10  

 
 

Parecer do Professor/ Supervisor sobre 
 
 

De acordo com os resultados da avaliação progressiva da monitoria realizada junto à unidade 

curricular _______________________________________________________ (código/nome) 

em _______/______ (período/ano) ministrada pelo professor(a) 

______________________________________, este monitor teve desempenho (insuficiente; regular;  
 

bom;excelente) ______________, estando (apto/inapto) ____________para seguir no Programa.  
 
 

_____________________, ______, de __________. 
 
 
 

______________________________________ 
Nome e Assinatura do Professor 

 


