
                                                      
 

Curso de Psicologia 
Programa de Monitoria 

 
Edital n. 2/2018 

 
A Coordenação do Curso de Psicologia, no uso de suas atribuições, torna público para os alunos interessados 
que no período de 22 a 29 de março de 2018 encontram-se abertas as inscrições para a seleção de um monitor a 
preencher uma vaga em cada uma das seguintes disciplinas: 
 
 Língua Portuguesa 
 Filosofia 
 Neuroanatomia  
 Neurofisiologia 
 Psicopatologia Geral 
 Fundamentos em Psicologia Social 
 Fundamentos em Psicologia Clínica 
 Motivação e Criatividade em Arte-Terapia 

 
A realização das atividades acontecerá ao longo do primeiro semestre de 2018 e o edital abre 1 vaga para cada 
disciplina.  
 

1. DAS INSCRIÇÕES  
 
1.1. Os interessados deverão fazer a pré inscrição diretamente no Site, no período de 22 a 29 de março de 

2018. O aluno deverá preencher o formulário de inscrição.[ 
1.2. O aluno passará por uma entrevista com o supervisor e deverá levar na entrevista uma carta de 

intenção que argumente o interesse do aluno em participar do programa.    
1.3. Os candidatos à seleção deverão também cumprir os seguintes requisitos: ser aluno regularmente 

matriculado nesta instituição de ensino, sem pendências no setor financeiro e declarar disponibilidade de 
horário para as atividades de monitoria.    

 
2. JUSTIFICATIVA 

Devido à necessidade de adequação do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Psicologia desta 
Instituição, passamos a oferecer atividades de monitoria aos alunos com disponibilidade de horário, conforme 
sua grade curricular.  
 
Esta iniciativa se apóia no princípio da auto-avaliação permanente deste Curso que busca oferecer aos alunos a 
possibilidade de participar dos diversos espaços acadêmicos. Do mesmo modo, busca-se articular as atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, traduzindo nossa atuação político-institucional capaz de expressar o 
comprometimento com uma formação voltada para a produção de conhecimento e a formação de um aluno 
reflexivo apto a desenvolver uma carreira de pesquisa nos centros de pós graduação stricto senso.   
 
 
 
 
 



                                                      
 
 

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Para participar das atividades de monitoria o aluno deve se comprometer a a estar presente em 50% da carga 
horária total da unidade disciplinar escolhida, firmando o compromisso com a atualização permanente de suas 
obrigações.  

1) Dos Direitos e das obrigações dos alunos selecionados 

1.1 Das Obrigações  

1 – Assinar um termo de compromisso.   
2 - Assiduidade e pontualidade nos encontros. A partir de três ausências consecutivas não justificadas, o aluno 
será notificado sobre o desligamento do programa. 
3 – Redigir os relatórios de atividades, conforme o Manual (Diterizes).  
5 – Ler as Diretrizes e tomar ciência das obrigações firmadas.  
 
     1.2 Dos Direitos 
 
1 – Receber certificado de participação ao final do período estabelecido no termo de compromisso assumido e 
assinado.  
3 – Os alunos receberão créditos de atividades complementares. 

VII – Prazos de Inscrição  

A seleção obedecerá os seguintes prazos: 

Inscrição Chamada para 
Entrevista   

Resultado  Início dos Encontros 

22 a 29 de março 2 a 4 de abril 5 de abril  9 de abril  

 

IX - Outras Disposições  

O aluno pode requerer seu afastamento do programa a qualquer tempo conforme justificativa manifestada por 
escrito e encaminhada ao supervisor. Neste caso, se ainda não tiverem decorridos seis meses de participação no 
programa, o aluno não terá direito de uso dos créditos em atividades complementares nem ao certificado.    
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