
 

 

Resolução ConEn nº 03/2018 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORES (AS) PARA  
A BRINQUEDOTECA 

 

A FAMINAS/BH, através da Coordenação do Curso de Pedagogia, torna público à comunidade 

acadêmica abertura do processo seletivo para Monitoria no laboratório de práticas pedagógicas 

do curso de Pedagogia – BRINQUEDOTECA, de acordo com o que estabelece o presente 

edital e em conformidade com o Projeto Político Pedagógico desta Instituição de Ensino 

Superior.  

 

1. OBJETIVO 

 Monitoria é uma atividade que tem por finalidade despertar o interesse pela carreira docente, 

prestar auxílio aos professores para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades 

técnico-didáticas, bem como contribuir para a manutenção de um relacionamento produtivo 

entre o corpo discente e docente.  

A monitoria tem validade de um semestre letivo. A monitoria no laboratório de práticas 

pedagógicas da FAMINAS-BH – BRINQUEDOTECA pretende se consolidar como espaço para 

o exercício da formação docente para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, com a realização de atividades diversificadas de ensino, trabalhos em grupo, 

debates, produção de trabalhos científicos, recursos didáticos, atendimentos e práticas 

pedagógicas inovadoras.  

 

2. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

2.1 Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no respectivo semestre. 

2.2 As inscrições irão ocorrer de acordo com o cronograma apresentado no item 3. 

2.3 A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de entrevista e escrita de uma justificativa que 

relata a escolha de participação na monitoria. 

2.4 As inscrições serão feitas presencialmente na brinquedoteca, com a Professora Acadêmica 

responsável pelo setor. 

2.5 O processo seletivo será realizado em 3 (três) etapas assim descritas: inscrições, entrevista 

e elaboração de justificativa. 

3. CRONOGRAMA 

3.1 Inscrições: 23 a 27 de março de 2018, no link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsn3cgA_A4H73DbFC601Wy9KsfW0Ii7wMQrTWt

p1C_ywN9EA/viewform 



3.2 Divulgação da 1ª Fase (inscrições deferidas): 28 de março de 2018. A lista com as 

inscrições deferidas será divulgada no site da FAMINAS-BH e no mural da brinquedoteca. 

3.3 Realização da 2ª e 3ª fase (entrevista e justificativa): 03 de abril de 2018, das 17h30min às 

19h30min, sala da Coordenação do curso de Pedagogia.  

3.4 Reunião com o Coordenador do curso e Professor Orientador para os alunos classificados: 

05 de abril de 2018, às 18 horas, na sala de reunião – Bloco B. Nesse dia, também será 

realizada a elaboração do cronograma referente, ao dia de monitoria de cada aluno (a) na 

brinquedoteca.  

3.5 Divulgação do resultado final: 06 de abril de 2018– Site – FAMINAS-BH.  

3.6 Início da Monitoria: 09 de abril de 2018. 

 
4. BENEFÍCIOS AO ALUNO MONITOR 
 
4.1  Experiência para o desenvolvimento acadêmico e profissional;  

4.2  Oportunidade de relacionamento com a comunidade acadêmica e público externo;  

4.3 Horas de atividade complementar e declaração de monitoria (de acordo com Manual de 
Atividades Complementares da FAMINAS-BH).  
 

5. ATRIBUIÇÕES DO ALUNO MONITOR 

5.1 Auxiliar na organização do espaço da brinquedoteca. 

5.2 Contribuir para a integração do espaço e eventos da brinquedoteca com a comunidade 

acadêmica.  

5.3 Zelar pelos materiais e demais recursos estruturais do setor. 

5.4 Participar das oficinas e demais eventos propostos pela brinquedoteca ou integrados com 

outras equipes e setores da faculdade. 

5.5 Participar de eventos integrados com escolas da rede pública estadual e/ou municipal de 

ensino. 

5.6 Propor em consonância com a equipe, estratégias que possam contribuir para a prática 

formativa no espaço da brinquedoteca.  

5.7 Ter pontualidade e assiduidade nos dias e horários destinados ao monitor na brinquedoteca 

e eventos. 

Belo Horizonte, 23 de março de 2018. 
 
 
 

Profa. Cristiane Chaves Caldas 
Coordenadora Acadêmica 

 
 

Profª Rúbia Mara Pimenta de Carvalho e Castro 
Coordenadora do Curso de Pedagogia  

FAMINAS-BH 


