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MONITORIA EAD 

 

As atividades de monitoria nos cursos de graduação da FAMINAS-BH têm a duração 
de um semestre e os alunos selecionados devem ter como perfil o interesse e habilidade 
em atividades de docência. 

 

A modalidade de monitoria oferecida pela FAMINAS-BH é a Monitoria voluntária:  

Os discentes são aprovados e classificados na modalidade voluntária do processo de 

seleção, até o limite do número de vagas recomendadas para cada disciplina, sem 

nenhuma compensação financeira. 

 

Critérios para inscrição: 

- ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação da Faminas-BH; 
- disponibilidade mínima de uma hora e máxima de seis horas semanais; 
- ter cursado a unidade de ensino que pretende atuar como monitor; 
- estar quite com a Secretaria de Registro Acadêmico, Biblioteca e Tesouraria 

da FAMINAS-BH; 
- ter sido aprovado em todas as unidades de ensino de seu curso com média 

geral igual ou superior a 80 (oitenta) pontos, no semestre anterior; e 
- ter aproveitamento igual ou superior a 80 (oitenta) na unidade de ensino que 

pretende atuar. 
 

O aluno poderá se inscrever em duas unidades de ensino, entre aquelas 

disponibilizadas neste Edital, sendo selecionado apenas para uma unidade de ensino. 

 

Observação:  

- O aluno que passou por processo de dependência terá sua inscrição indeferida. 

- O não comparecimento na data e horário marcado para a realização da aula 

teste implicará na desclassificação do candidato. 

- Não será aceito recurso posterior à aula teste.  

 

Prazo e formas de Inscrição: 

As inscrições serão feitas através do protocolo on-line no Portal Educacional da 

FAMINAS-BH no período de 26 de fevereiro a 01 de março de 2019, enviadas 

para os setor de EAD. 
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Etapas do processo seletivo: 

PRIMEIRA FASE:  

 análise do histórico escolar (o aluno deve ter média igual ou superior a 80 
(oitenta) pontos, no semestre anterior e na unidade de ensino que pretende 
atuar); 

 em caso de empate na média, classifica-se o candidato com melhor nota no 
teste de conhecimento do conteúdo. 

  

SEGUNDA FASE:  

 Entrevista e aula teste no valor de 100 (cem) pontos (o candidato que não 
obtiver, no mínimo, 80 (oitenta) pontos na segunda fase da seleção será 
desclassificado); 

 A aula teste ocorrerá dos dias 11 a 14 de março de 2019; 
 

Sistema de classificação:  

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

decrescente da média na primeira fase e nota final obtida na segunda fase e 

serão classificados somente aqueles que obtiverem, no mínimo, 80 (oitenta) 

pontos na segunda fase. 

 

Divulgação dos resultados: 

Através do site da FAMINAS, www.faminasbh.edu.br  

 PRIMEIRA FASE: dia 07 de março de 2019. 
 SEGUNDA FASE: dia 15 de março de 2019. 
 RESULTADO FINAL: dia 18 de março de 2019. 

 
 

Informações gerais: O aluno que participar da monitoria, receberá o certificado de 

acordo com a carga horária de aulas ministradas. 

Público alvo: Alunos regularmente matriculados na IES e que tenham media igual ou 

superior a 80.  

Disponibilidade: o aluno deverá ter disponibilidade de assumir durante o semestre 

letivo monitoria com duração de uma hora as sextas-feiras entre 18 e 19 horas. 

Unidades de Ensino: Economia, Epidemiologia, Filosofia do Direito, Metodologia 

Científica, Políticas de Saúde, Português, Socioantropologia e Sociologia. 

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

