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Para se candidatar o aluno deve: 
 

1. Estar regularmente matriculado e aprovado em todas as disciplinas do 
primeiro período letivo ( curso anual, 1a. série; curso semestral, primeiro 
semestre ). 

2. Estar aprovado na disciplina em que irá exercer a monitoria. 

3. Preencher a ficha de inscrição com todos os dados solicitados. Retirar 
impresso no  no setor de Xerox. 

4. Anexar à ficha de inscrição projeto de monitoria da disciplina. O projeto 
deve ser retirado com o professor junto ao qual irá exercer a monitoria. 

5. Não ter sofrido sanção disciplinar. 

6. Dispor, pelo menos, de seis horas semanais de dedicação. 

Benefícios 

Certificado de monitoria semestral.   O certificado de monitoria é considerado, 
dentro da PUC,  título de ingresso na carreira de magistério superior. 

Registro da monitoria no histórico escolar. 

Bolsa monitoria de acordo com a disponibilidade e classificação. A classificação 
será feita pela nota da disciplina em que irá exercer a monitoria. Se houver mais 
candidato do que disponibilidade de bolsas, a monitoria será exercida de modo 
voluntário, sem prejuízo das demais vantagens. De acordo com a disponibilidade 
a bolsa varia de 1 até 3 créditos, por semestre. A monitoria será exercida de 
modo voluntário por alunos que já usufruem algum tipo de bolsa ( Bolsa 
dissídio, Bolsa doação, Bolsa restituível, Bolsa Prouni, Bolsa escola da família, 
bolsa estágio, Bolsa empresa ou doação de terceiros, Outro tipo de bolsa). 

Deveres do monitor 

Entregar mensalmente relatório de atividades durante os meses de março, abril 
e maio, com visto do professor.  Entregar em junho  relatório de atividades 
semestral. 

Manter contato semanal com o professor.  

Apresentar relatórios dentro dos prazos previstos. 

Seleção 

A seleção, no início do período letivo, dependerá da existência de vagas e da 
confirmação pelo professor.   

Período de inscrição: 17/11/2010 À 10/12/2010 

Final do semestre  


