
Coordenadoria de Psicologia 
 
 
 
  RESOLUÇÃO N.º 001, de 13 de Junho de 1989, modificada em 
Maio de 2002. 
 
 

Fixa normas regulamentadoras da 
Monitoria no curso de Psicologia 
e dá outras providências. 

   
 

O Colegiado do curso de Psicologia da Universidade Federal de São 
João del-Rei, no uso de suas competências e em cumprimento ao disposto na 
Resolução 009/88/CONDI, resolve: 

  
 Art. 1º -  Entende-se por monitoria a atividade facilitadora da 

comunicação docente/discente em disciplina de graduação  incluindo a 
produção e disseminação  de conhecimentos e técnicas didáticas, exercidas 
por alunos.    

           Parágrafo único – O monitor tem as suas atribuições atreladas a 
uma disciplina e não a um professor, não podendo, portanto, atuar em duas 
disciplinas simultaneamente  

         
 Art. 2º - São atribuições do monitor:  
 

I- Executar um Plano de Monitoria; 
II- Auxiliar o professor em tarefas passíveis de execução 

pelo aluno. 
III- Prestar assistência aos alunos orientando-os em 

trabalhos de biblioteca, laboratório, de campo e outros 
compatíveis com seu nível de conhecimento e 
experiência na disciplina, em comum acordo com o 
professor; 

IV- Apresentar ao professor as suas dificuldades, para uma 
orientação mais específica; 

V- Dedicar tempo ao seu auto-aperfeiçoamento; 



VI- Encaminhar ao professor relatório das atividades 
desenvolvidas na monitoria até 10 dias após o término 
do contrato. 

VII- Estabelecer um elo entre o professor e o aluno, visando 
um constante ajustamento da execução dos programas 
às condições de aprendizagem do aluno; 

VIII- Cumprir, semanalmente, o regime de  trabalho 
determinado no Edital de Convocação. 

Parágrafo único. O regime de trabalho do monitor não deverá 
ser inferior a doze horas semanais nem superior a vinte horas 
semanais. 

 
Art. 3º- A solicitação de monitoria poderá ser feita para a disciplina que: 

I- Tenha uma carga horária igual ou superior a 60 
horas/aula; 

II- Tenha no mínimo, 20 alunos inscritos. 
III- Privilegiem procedimentos de observação e 

experimentação como recursos didáticos  tais como: 
observação de processos de desenvolvimento; 
observação e desenvolvimento de procedimentos 
laboratoriais; desenvolvimento de estratégias de 
intervenção em instituições; elaboração de projetos de 
pesquisas; elaboração de projetos de intervenção e 
vivência em grupos, comunidades e outros. 

IV- Ter entregue o relatório de monitorias anteriores dentro 
do prazo estipulado; 

V- A prioridade de monitoria será atribuída àquelas 
disciplinas que envolvam encargos ou atividades praticas  

 
 Parágrafo único. O professor solicitante de monitoria deverá 
encaminhar, ao coordenador do curso, sua solicitação 
acompanhada de um plano de trabalho, até a última semana  
do semestre letivo anterior. 

 
               Art. 4º- Poderá se inscrever à seleção o aluno que: 
 

I- Estiver regularmente matriculado no curso 
de Psicologia da Universidade Federal de 
São João del-Rei;  



II- Não estiver recebendo outro tipo de bolsa na 
Universidade Federal de São João del-Rei  

( Iniciação Científica, PET, estágio, extensão ou 
trabalho); 
III- Já tenha cursado a disciplina motivo da 

Monitoria sem reprovações; 
IV- Em seu registro escolar não apresentar 

trancamento de matrícula nos dois últimos 
semestres que antecedem o período de 
Monitoria. 

V- O aluno poderá se inscrever em até quatro ( 
04 ) disciplinas. 

VI- As inscrições deverão ser feitas na primeira 
semana do semestre letivo. 

 
   Art. 5º- A seleção do Monitor será feita através de: 
            

I- Exame do extrato do histórico escolar, para constatação 
de que o candidato obteve os créditos necessários na 
disciplina motivo de Monitoria; 

II- Uma entrevista e/ou prova específica com os 
professores componentes da banca. 

 
Art. 6º. A seleção ficará a cargo do professor da disciplina motivo de 
Monitoria, juntamente com outro professor do Departamento de Psicologia. 
 
                     Art. 7º. O professor deverá encaminhar à Coordenadoria de curso 
o Edital de seleção, conforme modelo anexo, no máximo, até o final da última 
semana do semestre letivo anterior, após a aprovação de sua solicitação ao 
Colegiado.  
 
         Art. 8º. O professor responsável pela seleção encaminhará por escrito ao 
Coordenador de curso, o resultado final, por ordem de classificação, até dois 
dias após a seleção . 
                     
                     Art. 9º. Será permitido ao Monitor renovar seu contrato de 
Monitoria da mesma disciplina por apenas mais um semestre letivo, conforme 
solicitação do professor responsável ao Colegiado do curso de Psicologia. 
                    



    Art. 10º O envio dos termos de compromisso, devidamente 
assinados deverão ser encaminhados ao Centro de Ensino, até a terceira 
semana do semestre letivo. 
                             Art. 11º A seleção dos candidatos será classificatória e em 
caso de empate o aluno que apresentar melhor rendimento na disciplina 
motivo terá prioridade. 
           
 
Art. 10º. Ao professor da disciplina compete: 
               

I- Orientar o Monitor quanto ao conteúdo, didática e 
procedimentos relacionados com a disciplina, nas 
atividades de laboratório, biblioteca e de campo; 

II- Assistir o Monitor nas atividades de preparação de 
suas tarefas; 

 
III- Avaliar  o desempenho do Monitor, no relatório 

conforme modelo em anexo, encaminhando-o à 
Coordenadoria até dez dias após o término do 
contrato. 

                                  
                    Art. 11º. O  valor da bolsa da bolsa de monitoria será conforme 
legislação em vigor ( Resolução 002/97, do Conselho Diretor ). 
 
                    Art. 12º.    Será expedido certificado de exercício de Monitoria, 
firmado pelo professor da disciplina e Coordenador de Curso e visado pelo 
Diretor do Centro de Ensino. 
 
    Art. 13º.   Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 
            
       Maria Teresa Antunes Albergaria   
                                                                     Coordenadora do Curso de Psicologia 
            
           


