
Regulamento do Programa de Monitoria - UNINTER 
Orientações referente aos processos de monitoria 
Coordenação de Pesquisa – Reitoria 

 

O Centro Universitário Internacional UNINTER, credenciado pela Portaria n.º 688 de 25/05/2012, publicada no D.O.U 
n.º 102 em 28/05/2012, e recredenciado pela Portaria n.º 1.219 de 26/10/2016, publicada no D.O.U. n.º 208 de 
28/10/2016, mantido pelo UNINTER EDUCACIONAL S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 02.261.854/0001-57, com sede na Rua Saldanha Marinho, 131, Bairro Centro, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
CEP 80.410-150, por meio da Coordenação de Pesquisa, torna público o regimento com as orientações referentes aos 
processos de monitoria. 

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 O Reitor do Centro Universitário Internacional – UNINTER, no uso de suas atribuições legais e em conjunto com a 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, observados os termos descritos na Resolução Nº 04/2012 – CEPE, 

a qual regulamenta os Procedimentos para as Monitorias, publica à comunidade acadêmica o presente Regimento, 

visando à efetivação do Programa de Monitoria, sob os quais se organizarão as atividades de Monitoria vinculadas à 

Coordenação de Pesquisa UNINTER.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. O Programa de Monitoria vinculado a Coordenação de Pesquisa UNINTER, visa os seguintes objetivos:  

a) Contribuir para a melhoria da qualidade dos cursos de graduação, nas modalidades de ensino presencial e a 

distância;  

b) Promover a cooperação entre professores e alunos do Centro Universitário Internacional UNINTER; 

c) Estimular a iniciação à docência. 

 

3. PROJETO 

3.1. O projeto deve ser submetido pelo docente, ou grupo de docentes, vinculado (s) a cursos de graduação do Centro 

Universitário Internacional UNINTER, e diretamente envolvido (s) com atividades de docência na graduação. 

 

4. ELABORAÇÃO DO PROJETO 

4.1. Para sua avaliação e julgamento, o projeto deve conter, obrigatoriamente: 

a) Apresentação do Projeto de Monitoria; 

b) Objetivos; 

c) Justificativa; 

d) Metodologia; 

e) Atribuições dos monitores. 

 
5. ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE MONITORIA DE CADA CURSO 

5.1. Os docentes que submeterem o projeto serão responsáveis pelo desenvolvimento do mesmo e terão autonomia 

para selecionar os monitores para o bom andamento do projeto, mediante homologação prévia da Reitoria e 

Coordenação de Pesquisa. Cabe aos mesmos:  

a) Orientar os candidatos selecionados nas distintas fases do processo seletivo e demais atividades do programa; 

b) Solicitar à Coordenação de Pesquisa o cancelamento dos bolsistas ou dos voluntários do programa de monitoria que 

não apresentarem desempenho satisfatório;  

c) Elaborar e apresentar à Coordenação de Pesquisa, conforme modelos fornecidos, relatório mensal e relatório final 

das atividades exercidas no programa de monitoria, bem como formulários pertinentes à cancelamentos e conclusões 

de participações;  

d) Participar da elaboração do Edital de Abertura e de Resultado do Programa de Monitoria; 

e) Propor um plano de estudos e atividades, em conjunto com o monitor, na perspectiva do aprimoramento de sua 

formação acadêmica que lhe dê condições de auxílio, tanto na orientação como no acompanhamento de alunos em 

atividades educacionais;   

f) Manter registros atualizados dos monitores dos cursos sob sua supervisão; 

g) Auxiliar o Estudante-Monitor na execução das suas atividades; 



 

h) Divulgar e incentivar os professores e alunos para a participação nos eventos promovidos pelo polo e, também, pela 
UNINTER, prioritariamente, o ENFOC (Encontro de Iniciação Científica e Fórum Científico) que acontece anualmente 
na instituição nas modalidades presencial e EaD. 

 

6. METODOLOGIA A SER UTILIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 

6.1. Número de monitores: recomenda-se 1 (um) monitor para 50 (cinquenta) alunos em aulas teóricas, 1 (um) monitor 

para 25 (vinte e cinco) alunos em aulas práticas e ou teórico-práticas; 

6.2. Serão fornecidos certificados aos professores que participarem dos projetos selecionados e aprovados após a 

entrega dos Relatórios. Os certificados serão emitidos pela Coordenação de Pesquisa e Publicações Acadêmicas. 

 

7. DO CRONOGRAMA 

ETAPA DATA 

Publicação do Regulamento do Programa de Monitoria  26/10/2021 

Envio das Propostas dos Projetos contendo número de bolsas, através de 
formulário específico 

26/10/2021 – 04/11/2021 

Apreciação das propostas pela Comissão Institucional de Monitoria e 
Homologação do Conselho de Pesquisa 

08/11/2021 

Publicação do Edital de Homologação de Projetos às Escolas 12/11/2021 

Elaboração e envio de Edital de Abertura de Monitoria por curso para a 
Coordenação de Pesquisa 

12/11/2021 – 19/11/2021 

Publicação dos Editais de Abertura de Monitoria por curso aos discentes, sob 
responsabilidade das Escolas 

24/11/2021 

Processo seletivo dos alunos monitores sob responsabilidade das Escolas 24/11/2021 – 08/12/2021 

Envio dos formulários de alunos selecionados a Coordenação de Pesquisa 08/12/2021 

Análise pelo setor financeiro dos alunos selecionados 09/12/2021 – 14/12/2021 

Divulgação do Edital de Resultado do Processo Seletivo 16/12/2021 

Início das atividades 02/2022 

Término das atividades 12/2022 

 

8. INSCRIÇÃO 

8.1. O período de Inscrição de Projetos de Monitoria será de 26/10/2021 – 04/11/2021; 

8.2. O formulário de inscrição para preenchimento, será via Google Forms: https://forms.gle/TqSziron2tDhKipF7. 

 

9. SELEÇÃO  

9.1. A seleção dos Projetos de Monitoria será realizada e coordenada pela Comissão Institucional de Monitorias, 

composta por 7 (sete) membros e 1 (um) coordenador ou docente, indicado pela Pró-Reitoria de Graduação, o qual 

esteja envolvido com atividades relacionadas ao ensino e tenha conhecimento dos planos pedagógicos dos cursos de 

graduação juntamente com o Conselho de Pesquisa. 

 

https://forms.gle/TqSziron2tDhKipF7


 

10.  BOLSAS  

10.1. O número de bolsas para os projetos de monitoria em caráter remunerado, serão definidos e distribuídos pelas 

Direções das Escolas Superiores. 

 

11.  OBRIGATORIEDADE DOS RELATÓRIOS 

11.1. Ao final do projeto, nos termos da Resolução Nº 04/2012 CEPE, deverão ser encaminhados os relatórios das 

atividades desenvolvidas, para a Coordenação de Pesquisa e Publicações Acadêmicas; 

11.2. A não apresentação dos relatórios das atividades desenvolvidas, conforme disposto nos itens descritos acima em 

conformidade com a Resolução vigente, acarretará na não aceitação da submissão de novos projetos de monitoria, 

envolvendo os mesmos cursos. 

11.3. A Coordenação de Pesquisa apresentará a Reitoria, nos termos da Resolução Nº 04/2012 CEPE e processos 

vigentes, os relatórios de monitorias realizados de acordo com o período estabelecido.  

 

12.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. O (s) docente (s), ao candidatar-se, declara estar ciente e de acordo com todas as disposições do presente edital 

e nas políticas do Centro Universitário Internacional UNINTER.  

12.2. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Pesquisa em conjunto com a Reitoria e Comissão de 

Monitoria. 

 

 

 

 

Curitiba, 26 de outubro de 2021. 

 

 

 
_____________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Desiré Luciane Dominschek 
Coordenadora de Pesquisa e Publicações Acadêmicas 


