
 

 

EDITAL DE MONITORIAS - Nº 001, 06 de Setembro de 2017. 

 

Dispõe sobre o Programa de Monitorias das Faculdades        
Integradas São Judas Tadeu relativo ao segundo       
semestre letivo 2017. 

 
 

A Direção Acadêmica, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Geral das Faculdades               
Integradas São Judas Tadeu, torna público, para conhecimento da comunidade acadêmica, a abertura do              
processo de inscrição de monitorias a ser desenvolvido junto ao Programa de Monitorias da São Judas Tadeu                 
durante o segundo semestre do ano letivo de 2017, conforme segue: 

 
1. A monitoria é uma atividade acadêmica em que, sob a orientação e supervisão de um professor, o                 

aluno-monitor realiza atividades teóricas e práticas de caráter didático-pedagógico, visando a           
esclarecimentos quanto ao conteúdo da disciplina e à superação de dificuldades de aprendizado. Maiores              
esclarecimentos quanto às atribuições e atividades do monitor, vide o Regulamento do Programa de              
Monitorias das Faculdades Integradas São Judas. 

 
2. Os cursos de Administração e Ciências Contábeis abrem vagas para a função de monitor bolsista, a ser                 

exercida durante o segundo semestre letivo do ano 2017, para as seguintes disciplinas: 
● Matemática e Matemática Financeira – 1 bolsista  
● Estatística I (Básica)  e Estatística II (Aplicada) – 1 bolsista 

 
3. Poderão ser candidatos à função de monitor os alunos de graduação que: 

 
a. Estiverem regularmente matriculados; 
b. Tiverem cursado pelo menos dois semestres letivos do curso de graduação para o qual estão se                

inscrevendo. 
c. Tenham cursado a disciplina para a qual pretendem ser monitor com aproveitamento mínimo de              

80%, ou seja, nota final igual ou superior a 8,0 (oito). 
d. Tenham disponibilidade de, no mínimo, 2 horas semanais para exercer as atividades de monitoria. 

 
4. As inscrições para o processo seletivo ocorrerão entre os dias 01/09/2017 e 17/09/2017, por meio de                

preenchimento de formulário de inscrição (https://goo.gl/forms/EyTwkSl9JfgbvSP52). 
  

5. O processo seletivo ficará ao encargo dos professores responsáveis pelas disciplinas, sob supervisão das              
respectivas coordenações de curso, podendo constar de prova de conhecimento e aptidão e entrevista. 

 
6. Os nomes dos selecionados serão divulgados até o dia 19/09/2017, com lista afixada em murais e noticiada                 

no site: www.saojudastadeu.edu.br e blog dos respectivos cursos. 
 

7. A data de início das atividades de monitoria será 19/09/2006, ocasião em que os alunos selecionados                
deverão preencher e assinar o Termo de Compromisso de Monitoria. 

 
8. A monitoria terá duração do segundo semestre de 2017. Ao final desse período, será aberto novo processo                 

seletivo para preencher as funções de monitor. 
 

9. A monitoria é considerada como atividade complementar, com respectiva contagem de horas, totalizando 36              
horas semestrais. 

 
10. Os bolsistas terão direito a um adicional de 10% de desconto na mensalidade de 2017/2, a contar do                  

resultado do edital, ou seja, para os meses de setembro a dezembro de 2017. Os descontos ficam                 
condicionados ao pagamento no dia 01 de cada mês.  

 
11. O Programa de Monitorias 2017 das Faculdades Integradas São Judas Tadeu segue os preceitos              

estabelecidos no Regulamento do Programa de Monitoria. 
 
 
 

                       Graciela Thisen                                                      Mônica Kloeckner                                      Patrícia Coelho 
                          Diretora Acadêmica Coord. Curso de Administração            Coord. Curso de Contábeis 
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