
 

INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 

EDITAL N.º 002/2020 

 

CRITÉRIOS PARA A INSCRIÇÃO E 
SELEÇÃO DE MONITORES PARA 
DISCIPLINAS ESPECÍFICAS E 
EXTENSÃO. 

 

A Diretora Geral da Faculdade do Instituto Brasil, no uso de suas 

atribuições regimentais, torna públicos os critérios de inscrição e seleção de 

monitores. Podem se inscrever alunos regularmente matriculados na FIBRA, 

desde que tenham todos os pré-requisitos necessários, mesmo que a disciplina 

atenda a um só curso. 

 

Curso de FARMÁCIA: estão abertas 14 (catorze) vagas para monitoria nas 

Disciplinas abaixo elencadas. 

 
 

 
Disciplina 

 

 
Curso a que atenderá 

 
Turno 

 
Número de 
Vagas 

Anatomia do Sistema 
Locomotor e 

Neuroanatomia 
Farmácia Noturno 01 

Bioquímica metabólica Farmácia Noturno 01 

Histologia e embriologia Farmácia Noturno 01 

Cosmetologia Farmácia Noturno 01 

Homeopatia Farmácia Noturno 01 

Microbiologia Farmácia Noturno 01 

Farmacobotânica Farmácia 
Matutino e 
Noturno 

01 

Química analítica qualitativa Farmácia Noturno 01 

Farmacobotânica matutino Farmácia Noturno 01 

Química analítica 
quantitativa 

Farmácia Noturno 01 

Tecnologia farmacêutica Farmácia Noturno 01 

Uroanálises e líquidos 
biológicos 

Farmácia Noturno 01 

Físico química farmacêutica Farmácia Noturno 01 

Biologia celular Farmácia Noturno 01 

  
  
Curso de ENFERMAGEM: estão abertas 02 (duas) vagas para monitoria 

na Disciplina abaixo elencada. 



 

 

 
Disciplina 

 

 
Curso a que atenderá 

 
Turno 

 
Número de 

Vagas 

Cuidar em Enfermagem III Enfermagem Noturno 02 

 
 

Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO: estão abertas 

02 (duas) vaga para monitoria na Disciplina abaixo elencada. 

 
 

 
Disciplina 

 

 
Curso a que 

atenderá 

 
Turno 

 
Número de 

Vagas 

Estatística 
Administração e 

Ciências 
Noturno 02 

 

 

Curso de DIREITO: estão abertas três (três) vagas para monitoria nas 

Disciplinas abaixo elencada. 

 

 
Disciplina 

 

 
Curso a que 

atenderá 

 
Turno 

 
Número de 

Vagas 

Conciiliação, Mediação e 
Arbitragem 

Direito Matutino 02 

Conciliação, Mediação e 
Arbitragem 

Direito Noturno 01 

 

MONITORIA DE EXTENSÃO : estão abertas 12 (doze) vagas para monitoria de 

extensão. 

  

I - REQUISITOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA MONITORIA  
 

Conforme disposto no art.12, do Regulamento do Programa de Monitoria 

da FIBRA, o candidato deve preencher os seguintes requisitos: 

 

§ 1º- Ter cursado a disciplina objeto de estudo da monitoria (exceto para 

monitoria de extensão); 

§ 2º-Ter sido aprovado com nota igual ou superior a 8,0 (oito), na 

disciplina, cuja monitoria esteja se candidatando (exceto para monitoria de 

extensão); 



 

§ 3º- Estar quites com suas obrigações financeiras perante a FIBRA; 

 

II - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

1. Ficha de inscrição disponível na coordenação pedagógica.. 

2. Histórico Escolar comprovando ter cursado a(s) disciplina(s) da área a 

que pretende pleitear. 

 

III- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

§ 1º- A seleção do processo seletivo será feita, excepcionalmente, por 

meio de duas etapas:  

a) Verificação da nota (conforme edital) 

b) Entrevista  

 

§ 2º- a entrevista será realizada pelo coordenador do curso, juntamente 

com o professor responsável pela disciplina ofertada na monitoria, caso o 

coordenador julgue necessário. A entrevista para os acadêmicos inscritos na 

monitoria de extensão será realizada pelo coordenador do curso e/ou 

coordenador de extensão.  

 

§ 3º- Em caso de empate no critério nota, será aferido o melhor 

desempenho na entrevista. Persistindo o empate, caberá ao professor orientador 

e coordenador de curso analisar o curriculum do aluno. 

 

§ 4º- O coordenador do curso e o professor orientador (quando presente 

na entrevista) deverá produzir relatório do processo de seleção devidamente 

comprovado para conhecimento e posteriormente certificação. 

 

§ 5º- O candidato selecionado que não atender os requisitos (...) será 

desclassificado e a sua vaga será preenchida por outro candidato selecionado, 

observando a ordem de classificação. 

 

 



 

 

IV – INSCRIÇÕES 

 

* LOCAL: Coordenação Pedagógica  

* HORÁRIO: das 08:00 às 12h 30 e das 16h  às 21:00 

* DATA: 27/02/2020 a 03/02/2020 

 

V - INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO 

 

a) Entrevista:  

* 05/02/2020 a partir das 19:00 na sala de coordenação dos respectivos 

cursos  

b)  Resultado do Processo Seletivo: dia 06/03/2020, a partir das 20:00, 

no mural da Secretaria Acadêmica da FIBRA 

b)  Início da Monitoria: dia 09/03/2020, nos horários e locais definidos 

pelos coordenadores de curso, de acordo com a ficha de disponibilidade 

preenchida pelo aluno no momento da inscrição.  

 

VI - OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

* O presente Edital será fixado nos quadros de avisos da FIBRA 

* Da decisão da Comissão de Seleção não cabe recurso. 

 

VII – REGIME E VIGÊNCIA DAS MONITORIAS  

 

* O monitor selecionado prestará seus serviços sem vínculo empregatício, 

no semestre letivo de 2020/1, a partir de março, não inferior a 4 (quatro) horas 

semanais, em horário pré-estabelecido com o professor orientador e 

coordenador de curso. 

 

* O horário destinado às atividades de monitoria não poderá em hipótese 

alguma, coincidir com o horário de aula do monitor. 

 

* O monitor não poderá solicitar dispensa em menos de 2 meses 



 

 

* Os candidatos aprovados deverão dirigir-se à Coordenação do 

respectivo Curso, para a assinatura do Termo de Compromisso. 

 

* Após encerramento do período da Monitoria, o aluno monitor receberá 

Certificado correspondente às Atividades desempenhadas durante a vigência do 

programa de monitorias. 

 

VIII – REMUNERAÇÃO  

 

* Conforme estabelecido no Art.7º, “durante o período de vigência da 

atividade de monitoria o estudante receberá um desconto, cujo percentual será 

de 10% de abatimento na mensalidade até a data do vencimento”. 

 

§ 1º- O desconto será concedido exclusivamente sobre o valor total da 

mensalidade do aluno selecionado no período das aulas ministradas 

 

Ainda, 

 

§ 2º- A bolsa de Monitoria poderá ser acumulada com outra bolsa de 

natureza acadêmica concedida pela FIBRA durante o período das aulas 

ministradas. Nos casos em que aluno possuir Financiamento Estudantil-FIES, 

OVG e PROUNI Parcial e Integral, o valor do desconto concedido somado a 

bolsa não poderá exceder o valor total da mensalidade. 

 

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Anápolis-GO, 27/03/2020 

 


