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EDITAL UFMS/PROGRAD N° 195, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.
PROCESSO SELETIVO DE MONITORES DE GRADUAÇÃO

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL por
meio  da Pró-Reitoria  de Graduação,  no uso de suas  atribuições  legais,  e  de acordo com a
Resolução Coeg nº 342, de 22 de junho de 2015, torna público o presente edital para seleção de
monitores de graduação para o semestre letivo de 2018/1. 

 
1. Do objeto
1.1. Para efeito de que dispõe o presente Edital, entende-se por monitoria um instrumento para
a  melhoria  do  ensino  nos  cursos  de  graduação,  pautado  na  inserção  dos  acadêmicos  em
atividades didático-pedagógicas oferecidas em uma disciplina e/ou em bloco de disciplinas dos
cursos de graduação.

2. Das categorias 
2.1. Monitor Bolsista: com direito à retribuição financeira.
2.2. Monitor Voluntário: sem direito à retribuição financeira.                         
2.3. Ambas as categorias terão idêntico tratamento no que se refere:
a) aos requisitos e atribuições; 
b) ao processo seletivo que não promova distinção entre candidatos que cumpram as mesmas
solicitações dispostas neste Edital para ingresso nas categorias bolsista e voluntário; e 
c) à necessidade do cumprimento de carga horária mínima de doze horas e máxima de vinte
horas semanais.
2.4. A carga horária mínima do monitor voluntário poderá ser reduzida para oito horas semanais
se  comprovada  atividade  remunerada  fora  do  período  de  aula  ou  com  carga  horária  em
disciplinas superior a vinte e cinco horas semanais.
2.5.  O  acadêmico  selecionado  como  monitor  para  mais  de  uma  disciplina,  ainda  que  em
categorias  distintas,  deverá,  oportunamente,  fazer  opção  por  uma  delas  para  exercer  as
atividades de monitoria.

3. Dos Requisitos para ingresso na monitoria
3.1. São requisitos para o ingresso no programa de monitoria:
a) ter sido aprovado em processo seletivo específico promovido pela Unidade da Administração
Setorial de lotação da disciplina;
b) ter disponibilidade de tempo, conforme itens 2.3, alínea ‘c’ e 2.4;
c) não estar vinculado à outra bolsa, conforme Resolução Coeg nº 342/2015, art. 9º;
d) possuir conta corrente em nome do acadêmico; e
e)  outros  requisitos,  desde  que  previamente  dispostos  em Edital  específico  da  Unidade  da
Administração  Setorial  de  lotação  da  disciplina,  e  definidos  em função  das  peculiaridades
próprias  à  disciplina  ou ao funcionamento  de cada Unidade,  respeitados,  em todo caso,  as
normas contidas na Resolução Coeg nº 342/2015. 
3.2. Os requisitos citados no item 3.1. alíneas ‘c’ e ‘d’ aplicam-se apenas aos ingressantes na
categoria bolsista. 

3.3.  O docente responsável pela disciplina poderá escolher entre os acadêmicos selecionados,
aquele que possuir mais tempo disponível para a atividade da monitoria.
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3.4.  Para  efeito  do disposto  no item 3.1.  alínea  ‘c’,  consideram-se acumuláveis  com bolsa
monitoria: 
a) os auxílios estudantis definidos nas Resoluções Coun nº 59, de 25 de julho de 2017 e CD nº
133, de 25 de julho de 2017;
b) a percepção remuneratória por atividade profissional; e
c) o exercício remunerado de estágio não obrigatório. 
3.5. Excetuam-se da possibilidade de acúmulo, os casos não listados nas alíneas ‘a’ a ‘c’ do
item anterior.

4. Das atribuições
4.1. As atribuições do Monitor de Ensino de Graduação são:
a) cumprir as Normas Regulamentares da Monitoria de Ensino de Graduação;
b)  participar  junto  com o  docente  da  disciplina  na  elaboração  do  Plano  de  Atividades  de
Monitoria (PAM);
c) auxiliar o docente da disciplina no planejamento das atividades relacionadas à preparação de
aulas, ao processo de avaliação, à orientação aos alunos e à realização de trabalhos práticos ou
de campo;
d)  participar,  sob  a  supervisão  do  professor  responsável  pela  turma  da  qual  é  monitor,  da
execução das atividades de ensino da disciplina;
e) elaborar e encaminhar ao docente da disciplina o Relatório Mensal (folha de frequência); e 
f)  elaborar  e  encaminhar  à  Pró-Reitoria  de  Graduação  outros  documentos  que  lhe  forem
solicitados.
4.2. Ao Monitor é vedado ministrar aula sem a presença e a supervisão do docente da disciplina
ou de seu substituto.
4.3.  A carga horária destinada às atividades  de atendimento  aos alunos,  conforme item 4.1
alínea  ‘d’,  a  ser  preenchida  no  PAM e  executada  por  ocasião  do  início  das  atividades  de
monitoria, deverá ser superior às demais atividades a serem informadas no mesmo documento,
e fornecidas apenas presencialmente. 
 
5. Da seleção
5.1.  O processo seletivo será de responsabilidade da Unidade da Administração Setorial  de
lotação da disciplina,  respeitado o disposto na Resolução Coeg nº  342/2015 e neste  Edital
obedecendo às seguintes etapas:
a) edital de seleção de disciplinas;
b) edital de resultado da seleção de disciplinas;
c) edital de seleção de monitores; e  
d)  edital  de resultado da seleção de monitores  informando todas  as  inscrições,  deferidas  e
indeferidas e classificação dos aprovados em ordem decrescente.
5.2. Compete à Direção da Unidade da Administração Setorial de lotação da disciplina fixar o
quantitativo total de vagas para monitores.
5.3.  O Edital  para seleção de monitores,  conforme item 5.1 alínea ‘c’ deverá contemplar  a
quantidade total de vagas por disciplina, que será posteriormente distribuída entre as categorias
bolsista  e  voluntária,  após  divulgação  do  quantitativo  de  bolsas  por  meio  de  Edital
Complementar da Prograd.
5.4. A Comissão do Processo Seletivo será instituída pelo Diretor da Unidade e composta de, no
mínimo, três membros docentes da Unidade da Administração Setorial de lotação da disciplina.
5.5. Compete à Comissão do Processo Seletivo:
a) realizar o processo seletivo;
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b) analisar e deferir inscrições; e 
c) analisar e julgar eventuais recursos interpostos. 
5.6. Poderá ser apresentado recurso contra decisões da Comissão relativas ao Processo seletivo.
5.7. O recurso de que trata o item 5.6 deverá ser apresentado assinado, datado e por escrito em
até 24 horas, após a publicação do ato que deu seu ensejo.                          
5.8. Das decisões do recurso apresentado à Comissão do Processo Seletivo, cabe recurso em
caráter  terminativo,  em igual  período ao citado no item anterior,  à Direção da Unidade da
Administração Setorial de lotação da disciplina.   
5.9.  As vagas  de monitor  bolsista,  posteriormente  definidas,  não poderão ser  destinadas  às
disciplinas optativas.  

6. Dos documentos 
6.1.  Compete  à  Direção  da  Unidade  da  Administração  Setorial  de  lotação  da  disciplina
encaminhar à Divisão de Apoio a Programas e Projetos Especiais (Diap) após processo seletivo
para monitores, cópia dos seguintes documentos:
a) editais de seleção, conforme item 5.1, alínea “a” e “c”; e
b) editais de divulgação de resultados, conforme item 5.1, alínea “b” e “d”.

7. Das inscrições pelos candidatos
7.1.  O  candidato  poderá  se  inscrever  para  mais  de  uma  disciplina  no  processo  seletivo,
vedando-se, porém, o exercício cumulativo de duas ou mais monitorias.
7.2. Para se inscrever no processo seletivo de monitoria é necessário que o candidato:
a) esteja regularmente matriculado na UFMS; e
b) tenha cursado com aprovação a disciplina para a qual está concorrendo ou dela tenha sido
dispensado por meio de aproveitamento de estudos ou disciplina correlata.

8. Do quantitativo de vagas ofertadas pela Prograd
8.1 O quantitativo de vagas para monitoria bolsista será divulgado em edital complementar pela
Prograd, após definição orçamentária a ser estabelecida pela Proplan para o semestre 2018/1. 

9. Dos critérios a serem utilizados no processo seletivo
9.1. É facultada a cada Unidade da Administração Setorial de lotação da disciplina, em seu
edital,  a  adoção  de  critérios  particulares  a  sua  realidade,  para  seleção  de  disciplinas  e
monitores,  observados  os  itens  deste  Edital  e  as  normas  para  a  monitoria  de  ensino  de
graduação, conforme a Resolução Coeg nº 342/2015. 

10. Do cronograma

23/12/2017
Prazo máximo para as Unidades da Administração Setorial  de lotação das
disciplinas  finalizarem os  processos seletivos  e  enviarem a documentação
(via SEI) constante do item 5.1 à Diap/CDA/Prograd.
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11. Disposições finais 
11.1. Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação.

      AMAURY ANTÔNIO DE CASTRO JUNIOR

Chefe da Coordenadoria de Administração Acadêmica,
no exercício do cargo de Pró-Reitor de Graduação. 
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