
                                                                                  

 

 

 

EDITAL DE MONITORIA - 1º SEMESTRE DE 2018 1 

Resolução ConEn nº 01/2018 
 

                          
Aprova o edital para seleção de monitores voluntários para os 
cursos da área gerencial da Faculdade de Minas - FAMINAS-BH, 
2º semestre de 2018. 

 
 
 
O CONSELHO DE ENSINO APROVOU E A DIRETORA ACADÊMICA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, SANCIONA A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 
 
 
Art 1º Fica aprovado o Edital para Seleção de monitores nossos para atuação nos cursos da área 
gerencial da Faculdade de Minas - FAMINAS-BH; 
  
Art. 2º.  Os casos omissos neste regulamento serão encaminhados ao Conselho de Ensino pela 
Coordenação de Curso, ou em caso de urgência, submetidos à apreciação e resolução da Direção 
Acadêmica, “ad-referendum” ao Conselho de Ensino – ConEn. 
 
Art. 3º Este regulamento entrará em vigor a partir da data de aprovação pelo Conselho de Ensino, 
observadas as formalidades legais. 
 
 
 
 

Profª Cristiane Chaves Caldas 
 Conselho de Ensino da FAMINAS-BH 

 
 

Belo Horizonte, 22 de outobro de 2018. 
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RESOLUÇÃO Nº 01/2018 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA 
DOS CURSOS ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 2018/2 

 
 
A FAMINAS/BH, por meio da Coordenação Acadêmica, torna público à comunidade acadêmica 

abertura do processo seletivo para Monitorias de acordo com o que estabelece o presente edital e 

em conformidade com o Projeto Pedagógico desta IES. 

 

OBJETIVOS:  

 Fomentar no aluno o interesse pela carreira docente e pelas rotinas do trabalho de pesquisa; 

 Intensificar a cooperação do corpo discente e a interação entre estudantes de diferentes 

períodos letivos. 

 Aprofundar conhecimentos teóricos e práticos da disciplina a que estiver ligado o Monitor, por 

meio da capacitação para transmissão do conhecimento acumulado. 

  Atender, com a orientação do Coordenador de Curso, a demanda de alunos com interesse em 

aprimorar seus conhecimentos em determinado conteúdo do curso matriculado. 

 Oportunizar, com a orientação do professor da disciplina, o nivelamento do conhecimento do 

corpo discente nas disciplinas.  

 

CRONOGRAMA:  

 Inscrição: 23/10/2018 a 25/10/2018  

 Divulgação da 1ª Fase: 26/10/2018 - a partir das 18 horas  

 Realização da 2ª Fase: 30/10/2018 - às 17h30min, sala 110 bloco B. 

 Divulgação do resultado final: 01/11/2018 - Site - Faminas Informa 

 Reunião com o professor da disciplina e com o coordenador do curso para os alunos 

classificados: 05/11/2018 - às 20h30min, sala de reuniões - Bloco B. 

 Início da Monitoria: 09/11/2018  

 Período: 09/11/2018 a 18/12/2018 

 

HORÁRIO DA MONITORIA:  

O cronograma do horário, para cumprimento da monitoria, será realizado pelo professor da disciplina 

e pelo Coordenador de Curso e divulgado ao aluno monitor. 

 

 

 

PERFIL:  

 Compreender os conteúdos da disciplina inscrita no programa de monitoria;  
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 Interessar pela prática de docência em consonância com as orientações do Coordenador de 

Curso e Professor da unidade de ensino.    

 

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO: 

 Disponibilidade mínima de 4 horas e máxima de 8 horas semanais; 

 Já ter cursado a unidade de ensino em que pretende atuar como monitor, com exceção dos 

cursos que ainda não têm períodos anteriores; 

 Estar quite com a Secretaria, Biblioteca e Tesouraria da FAMINAS BH; 

 Ter sido aprovado, com nota mínima de 70 pontos, na disciplina que se pretende atuar. 

 

Obs.: O aluno poderá se inscrever em duas unidades de ensino, disponibilizadas neste 

edital, sendo selecionado apenas para uma disciplina. 

 

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 

   As inscrições deverão ser efetivadas, através do link disponível no Faminas Informa, no 

período de 23/10/2018 a 25/10/2018 - via link google doc´s:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJfs8GXsWI7i0vcwxo0v0RvYVupVw6t7WSEBNe

KD5K24ZMDw/viewform?c=0&w=1 

 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

PRIMEIRA FASE:  

 Análise do histórico escolar e documentação acadêmica (Secretaria, Tesouraria e Biblioteca).  

 

SEGUNDA FASE:  

Avaliação:  

 Avaliação escrita no valor de 100 (cem) pontos; 

 A duração da avaliação escrita será de 60 (sessenta) minutos;  

 A critério do professor da disciplina poderá haver uma avaliação prática, também no valor de 

100 pontos, cuja nota final será a média das avaliações escrita e prática; 

 O candidato que não obtiver, no mínimo, 80 (oitenta) pontos na segunda fase da seleção será 

desclassificado; 

 As vagas disponíveis e o conteúdo a ser abordado na avaliação escrita, estão descritos abaixo 

(Tabela 1).  

 

 

OBSERVAÇÕES:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJfs8GXsWI7i0vcwxo0v0RvYVupVw6t7WSEBNeKD5K24ZMDw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJfs8GXsWI7i0vcwxo0v0RvYVupVw6t7WSEBNeKD5K24ZMDw/viewform?c=0&w=1
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- No caso de empate, na segunda fase, o critério será a carga horária da atividade 

extracurricular computada pela Coordenação de Pós-Graduação, Extensão e Estágio.   

- Caso o aluno tenha sido monitor da mesma disciplina no semestre anterior, ele deverá se 

inscrever no processo, porém não precisará realizar a prova escrita. 

- Fica a critério de cada coordenador de curso convocar um número maior de candidatos 

aprovados no processo seletivo para exercer a monitoria das disciplinas propostas. 

 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO: 

Os candidatos serão classificados, em cada unidade de ensino, pela ordem decrescente da nota 

final. Os que não obtiverem, no mínimo, 80 (oitenta) pontos na segunda fase serão desclassificados. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: no site da FAMINAS, www.faminasbh.edu.br  

 

BENEFÍCIOS AO ALUNO MONITOR:  

 Experiência para o desenvolvimento acadêmico e profissional;  

 Oportunidade de relacionamento com a comunidade acadêmica; 

 Horas de atividade complementar e declaração de monitoria (Conforme Manual de Atividades 

Complementares);  

 Participação em curso de extensão de acordo com a carga horária descrita abaixo (Tabela 2).   

 

Tabela 1 - Relação de cursos de graduação, disciplinas, número de vagas e conteúdo a ser 

abordado pelo candidato durante a aula teste ou avaliação para processo seletivo de monitoria. 

Unidade de Ensino ou 
Departamento 

Curso 
 

Nº 
Vagas 

Síntese do Conteúdo  

MATEMÁTICA 
FINANCEIRA  

Administração 
Ciências 

Contábeis 
 

2 

Juros simples e compostos. Desconto Simples. Taxas 
de Juros:equivalência, nominal, efetiva, aparente e 
real. Séries de pagamento imediatas,  postecipadas,  
antecipadas  e   séries de pagamento diferidas 
postecipadas e antecipadas. Fluxo de Caixa. Sistema 
de Amortização. 

ESTATÍSTICA 

Administração 
Ciências 

Contábeis 
 

2 

Noções básicas de estatística. População e amostras. 
Estatística descritiva: tendência central e dispersão. 
Descrição gráfica dos dados. Noções de 
probabilidade. Teste de hipóteses. 

ANÁLISE DE CUSTOS 
Administração 

 
2 

Fundamentos da Contabilidade de Custos. 
Terminologia e Classificação em Custos. Custo de 
Transformação. Registro de Operações e Custos com 
Materiais. Registro de Operações e Custo com Mão-
de-obra. Registro de Operações e Custos Indiretos de 
Fabricação. 

 

 

Tabela 2 - Carga horária semanal para concessão de benefício. 

http://www.faminasbh.edu.br/
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Carga horária 

Semanal da monitoria 
Benefício 

 

4 h 

Direito a inscrição gratuita em 01 (um curso) promovido pelo 

Departamento de Extensão, com o máximo de 4 horas de duração. 

 

8 h 

Direito a inscrição gratuita em 02 (dois) cursos promovidos pelo 

Departamento de Extensão, com o máximo de 4 horas, ou a 01 (um) curso 

de extensão com o máximo de 8 horas de duração. 

                                                               

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2018. 

 

 

 

Profa. Cristiane Chaves Caldas 
Coordenadora Acadêmica 

 
 

Profa. Rosália Gonçalves Costa Santos 
Coordenadora do curso de Ciências Contábeis  

 
 

Profa. Tatiana Domingues Pereira 
Coordenadora do curso de Administração 

  
 


