CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO
Pró-Reitoria de Graduação

Edital nº 04/2017

Programa de Bolsas de Complementação Acadêmica
Programa de Bolsa de Monitoria
A Pró-Reitora de Graduação do Centro Universitário Franciscano torna público o
presente edital de abertura das inscrições para bolsas de monitoria do 1°semestre de
2017, vinculadas ao Programa de Bolsas de Monitoria.
I – Inscrições
Podem inscrever-se e concorrer a cotas do Programa de Bolsas de Monitoria todos
os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação do Centro
Universitário Franciscano.
Período de inscrição: de 01 a 06 de março de 2017.
Local: http://www.unifra.br/Agenda/
II – Seleção
A seleção de que trata o presente edital ficará a cargo das coordenações dos
cursos de graduação de lotação da disciplina, de acordo com critérios por elas definidos,
no período de 07 a 10 de março de 2017.
III – Resultados
A listagem dos estudantes selecionados, com suas respectivas disciplinas, estará
disponível no site www.unifra.br a partir do dia 15 de março de 2017.

IV - Duração da bolsa
A bolsa terá duração de quatro meses, de março a junho de 2017.
V - Das obrigações
1) Das obrigações da Coordenação do curso
- indicar as disciplinas a serem contempladas com cotas de monitoria a Pró-reitoria
de Graduação;
- divulgar a abertura do processo seletivo para a bolsa de monitoria;
- realizar o processo seletivo dos monitores;
Centro Universitário Franciscano- Pró-Reitoria de Graduação
Rua dos Andradas, 1614 - Santa Maria - RS
(55) 3220-1208 - www.unifra.br

1

- comunicar à Pró-reitoria de Graduação o resultado dos bolsistas selecionados;
- remeter mensalmente a ficha de controle de presenças dos alunos bolsistas do
curso para a Central de Atendimento ao Estudante, para registro e controle financeiro;
- no final do semestre, receber os relatórios de todos os professores orientadores,
para análise do Colegiado do Curso e arquivamento na secretaria do Curso.

2) Das obrigações do professor-orientador:
- apresentar à coordenação do Curso o plano de trabalho do bolsista;
- acompanhar a execução do plano de trabalho proposto para o monitor;
- assinar mensalmente a ficha de controle de presença, juntamente com seu
bolsista, e encaminhá-la à Coordenação do Curso;
- avaliar, semestralmente, o desempenho do monitor;
- elaborar o relatório final da monitoria e encaminhá-lo para a Coordenação do
Curso.
3) Das obrigações do monitor:
- executar o plano de trabalho proposto pelo professor -orientador;
- cumprir, obrigatoriamente, a carga horária semanal de 12 horas;
- auxiliar o professor-orientador em atividades didáticas, de pesquisa e extensão,
compatíveis com seu grau de conhecimento e de acordo com o plano de trabalho;
- auxiliar os professores na realização de trabalhos práticos e experimentais,
compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência na disciplina;
- facilitar o relacionamento entre estudantes e professores na execução dos planos
de ensino da disciplina;
- assinar a ficha de controle de presença na secretaria do curso.

VI - Das cotas
As cotas disponíveis para o presente edital estão assim distribuídas:

Área de Ciência da Saúde
Curso
Biomedicina
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Medicina
Nutrição
Odontologia
Terapia Ocupacional
Área de Ciências Humanas
Curso
História
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Nº de cota(s)
05
08
08
10
12
06
10
03
Nº de cota(s)
03
2

Letras
Pedagogia
Psicologia
Área de Ciências Sociais
Curso
Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Jornalismo
Publicidade e Propaganda
Área de Ciências Tecnológicas
Curso
Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Design
Engenharia Ambiental e Sanitária
Engenharia Biomédica
Engenharia de Materiais
Engenharia Química
Física Médica
Matemática
Sistemas de Informação
Tecnologia em Design de Moda

05
03
11
Nº de cota(s)
07
04
02
07
08
08
Nº de cota(s)
07
02
06
05
02
03
03
01
02
03
03

Observações:
1) As disciplinas que necessitam de monitores serão definidas pelo colegiado de
cada curso.
2) Cada curso divulgará aos estudantes as disciplinas definidas para monitoria e
orientará o processo de inscrição.
VII - Disposições gerais
a) O estudante selecionado receberá 1 bolsa de estudo no valor de R$150,00
(cento e cinquenta reais), dedutíveis na mensalidade.
b) A bolsa de monitoria não poderá ser acumulada com outra bolsa, independente
do órgão financiador;
c) somente poderá concorrer à bolsa de monitoria o estudante que tenha cursado a
disciplina escolhida;
d) estudantes que cursam o último semestre não poderão concorrer às cotas de
monitorias .
Centro Universitário Franciscano- Pró-Reitoria de Graduação
Rua dos Andradas, 1614 - Santa Maria - RS
(55) 3220-1208 - www.unifra.br

3

e) as disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado e TFG não terão cotas;
f) a disciplina que não tiver candidato selecionado para a bolsa de monitoria, terá a
cota cancelada, não podendo ser transferida para outra disciplina do mesmo
curso ou para outro curso da mesma área;
g) as cotas não utilizadas pelos cursos serão realocadas pela Pró-Reitoria de
Graduação;
h) o monitor, juntamente com o professor responsável, deverá elaborar um relatório
das atividades realizadas e enviá-lo por e-mail à coordenação do curso até o dia
15 de julho de 2017;
i) cabe ao Colegiado do curso de lotação da disciplina a avaliação dos relatórios de
monitoria;
j) é obrigatório o cumprimento da carga horária semanal prevista para a monitoria
por parte do aluno bolsista;
k) os casos omissos serão resolvidos pela Pró-reitoria de Graduação do Centro
Universitário Franciscano.

Santa Maria, 16 de fevereiro de 2017.

Vanilde Bisognin
Pró-reitora de Graduação
Centro Universitário Franciscano
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