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FACULDADE SERRA DO CARMO - FASEC 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO EDITAL N° 1/2020 

 
 

EDITAL DE CONVOVAÇÃO PARA OS ALUNOS INTERESSADOS A 
PARTICIPAREM DO PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA DA 

FACULDADE SERRA DO CARMO 2020.1 
 

 

A Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Serra 
do Carmo, no uso de suas atribuições informa, por meio 
deste edital de convocação, que estão abertas as 
inscrições para o programa de monitoria para o primeiro 
semestre de 2020. 

 
 
 

1 DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA: 
 

A Faculdade Serra do Carmo, situada na cidade de Palmas/TO, devidamente 

credenciada pelo Ministério da Educação, por intermédio da Coordenação do Curso, no uso 

de suas atribuições regimentais, torna público o presente edital que trata da abertura das 

inscrições para o programa de monitoria acadêmica voluntária 

 
 
 

2 DA FINALIDADE DO PROGRAMA DE MONITORIA: 
 

A monitoria acadêmica da Faculdade Serra do Carmo tem por finalidade: 

a. Despertar no aluno o interesse pela prática pedagógica e pela atividade 

docente; 

b. Desenvolver a cooperação entre o corpo discente e docente nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão; 

c. Favorecer o aprendizado dos estudantes envolvidos nas atividades de 

monitoria; 

d. Contribuir para a qualidade do curso de graduação, propiciando o 

monitoramento a grupos de alunos que necessitem de apoio didático; 

e. Propiciar ao estudante o engajamento nas atividades acadêmicas de ensino, 

buscando despertar o seu interesse pela prática pedagógica e pela atividade docente; 

f. Oferecer suporte ao corpo docente, participando do desenvolvimento de novas 

metodologias de ensino, com a produção de material de apoio que aprimore o processo de 

ensino e aprendizagem, quando for o caso. 
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3  DAS DISCIPLINAS OFERTADAS: 

 
Para o primeiro semestre de 2020, serão ofertadas as seguintes disciplinas para 

o programa de monitoria acadêmica da Faculdade Serra do Carmo, sendo uma vaga para o 
período matutino e outra noturno: 

 
CURSO DISCIPLINA VAGAS DOCENTE 

Direito Língua Portuguesa 02 Profª Valquiria Maranhão 

Direito Direito Civil I (Parte Geral) 02 Prof. Roger Lippi 

Direito Direito do Trabalho I 02 Prof. Murilo Braz 

Direito Direito Penal III (arts. 121 a 249, CP) 02 Prof. Cristiane Mezzaroba 

 

 

4 DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS: 
 

Os candidatos interessados a participar do processo seletivo para o programa 

de monitoria acadêmica da Faculdade Serra do Carmo, deverão comparecer junto ao /anexo 

A, no período de 16 de março à 20 de março de 2020 em horário de funcionamento normal 

e efetuar sua inscrição por meio de formulário próprio (aos cuidados da colaboradora 

Katiuscia). 

 
 

4.1  DOS ALUNOS APTOS A EFETUAREM SUA INSCRIÇÃO: 
 

Poderá candidatar-se à monitoria das disciplinas acima, o aluno que preencher 

os seguintes requisitos: 

 

a) Encontrar-se devidamente matriculado em 2020/1, e já ter cursado e 

concluído com êxito a disciplina em que pretende atuar como monitor; 

 

b) Estar adimplente junto à secretaria, tanto da parte financeira como 

documental; 

 

c) Apresentar recibo de nada consta da biblioteca; 

 

d) Comprovem disponibilidade de tempo para cumprir, no mínimo, 05 horas de 

atividades semanais, mediante assinatura do Termo de Compromisso, independentemente 

dos horários de aulas das disciplinas em que estejam matriculados; 
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5 DA PROVA PARA A SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

Os candidatos inscritos serão submetidos a um processo seletivo que 
acontecerá em duas fases: 

 
1° Fase: Prova escrita composta por 5 (cinco) questões subjetivas, abordando o 

conteúdo programático da disciplina selecionada, elaborada pelo professor responsável 
pela disciplina, com peso igual a 100 pontos; 

 
2° Fase: Entrevista realizada pelo professor titular da disciplina; 
 
a. A prova de seleção ocorrera na sala 06 da sede da IES no dia 23 de março 

às 17 horas e terá a duração de 120 (cento e vinte) minutos, não prorrogáveis em hipótese 
alguma; 

 
b. A entrevista realizada pelo professor titular da disciplina será agendada pelo 

próprio, levando em consideração a sua disponibilidade de tempo e somente após a 
divulgação do resultado das notas da prova de conhecimento; 

 
c. O resultado final do processo de seleção será divulgado no dia 30 de março 

as 18:00 horas, no site da Faculdade Serra do Carmo. 
 
 
 
6 DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS: 
 

Para efeito de classificação, será necessário que o candidato, 
independentemente do número de inscritos, obtenha uma nota igual ou superior a 80 
pontos. 

Em caso de empate, fica a critério do professor, sem necessidade de 
fundamentação, a escolha do candidato classificado. 

 
 
 
7 DO PERIODO DA MONITORIA: 
 

O monitor aprovado ficará na função pelo prazo de um semestre, não prorrogável. 

O monitor atual está apto a novo processo seletivo para o semestre seguinte. 

 

8 DO COMPROMISSO DO MONITOR: 
 

O acadêmico aprovado deverá: 
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a. Executar o cronograma de atividades apresentadas pelo professor orientador. 

b. Cumprir carga horária semanal estipulada. 

c. Ministrar aulas de apoio aos acadêmicos interessados. 

d. Ajudar o professor orientador em material didático de apoio. 

e. Orientar os alunos em relação aos conteúdos, dúvidas e aplicação de 

exercícios de fixação, informando o professor sobre os resultados. 

f. Realizar relatório final das atividades realizadas apresentando a lista de 

presença devidamente preenchida e assinada pelo(s) professor(es) que o acompanhou. 

 

 
9 DOS BENEFICIOS DO MONITOR 
 

O monitor efetivado na função e no desenvolvimento normal de suas atribuições 

será contemplado ao final do semestre com 30 (trinta) horas de atividades complementares. 

 
 

10 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Os casos omissos neste edital serão decididos pela coordenação deste curso. 
 
 

Palmas, 13 de março de 2020. 
 
 
 
 

ROMUALDO FLÁVIO DROPA 
Coordenador do Curso de Direito 
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ANEXO I 
 

CURSO DE DIREITO 
FACULDADE SERRA DO CARMO - FASEC 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE MONITORIA 2020/1 
 
 
NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________  

MATRÍCULA: _________ 

PERÍODO: ______ (2º ao 10º) 

TURNO EM QUE ESTÁ MATRICULADO: __________________ (matutino ou noturno) 

e-mail: ______________________________ 

tel.: (   )____________________ (whatsapp) 

DISCIPLINA NA QUAL DESEJA EXERCER MONITORIA: (somente uma opção): 

______________________________________________________________________ 

Docente responsável: ___________________________________________________ 

 

(   ) DECLARO ESTAR CIENTE DAS NORMAS DE MONITORIA E DO EDITAL DE 

SELEÇÃO 2020/1 

 

Palmas, ____/____/2020 

 

____________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO (A)  
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ANEXO II 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO MONITOR 

 

 
Eu, ___________________________________________________________  

aluno(a) do curso de Direito da Faculdade Serra do Carmo, matrícula n° 

____________, declaro para os devidos fins que tenho disponibilidade de cinco 

(05) horas semanais para me dedicar às atividades de monitoria da disciplina 

de __________________________________________________, em 

atividades direcionadas pelo (a) professor (a) titular dessa cadeira e sob a 

orientação do (a) professor (a)  _____________________________________ 

e me comprometendo: a desenvolver a cooperação entre o corpo discente e 

docente nas atividades de ensino, iniciação científica e extensão; favorecer o 

aprendizado dos estudantes envolvidos nas atividades de monitoria; contribuir 

para a qualidade do curso de graduação propiciando o monitoramento a grupos 

de alunos que necessitem de apoio didático; propiciar ao estudante o 

engajamento nas atividades acadêmicas de ensino, buscando despertar o seu 

interesse pela prática pedagógica e pela atividade docente; oferecer suporte ao 

corpo docente, participando do desenvolvimento de novas metodologias de 

ensino, com a produção de material de apoio que aprimore o processo de 

ensino, quando for o caso. Da carga horária disponível 2 horas semanais serão 

vinculadas a apoio pessoal aos discentes, em sala e horário preestabelecido na 

sede da Faculdade Serra do Carmo, com atividades de plantão de dúvidas, 

resolução de questões, estudos de caso, sob a orientação do professor 

responsável. Fico, desde já, plenamente ciente que as atividades desenvolvidas 

pela monitoria não são capazes de geral vínculo empregatício, pois não se trata 

de labor, mas mero apoio acadêmico ao corpo discente, não estando presente 

nenhum dos requisitos do art. 3° da CLT. 

 

 

Palmas, __  de _________ de 2020. 

 
 
 
 
 

............................................................................................. 
Nome do Candidato 
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ANEXO III 

 

ATA DE BANCA DE AVALIAÇÃO 
 
 

Aos ______ dias do mês de _____________ de 2020, conforme EDITAL Nº 

01/PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA DA FACULDADE SERRA DO CARMO, 

ao exame de Seleção para Monitoria da disciplina de , compareceu o (a) candidato (a) 

inscrito (a):  ____________________________________________________para 

realização da prova, entrevista e análise de histórico escolar. Após as avaliações a Banca 

Examinadora concluiu pela  do(a) candidato(a). 

 

 

Palmas/TO,  de __________ de 2020. 

 
 

 
Banca Examinadora: 

 

 
 
 
 

 

Palmas/TO,  de __________ de 2020. 

 
 
 

_________________________________________ 

ROMUALDO FLÁVIO DROPA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 


