NÚCLEO DE EXTENSÃO
PROGRAMA DE MONITORIA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENEU
EDITAL Nº 01 – 2019.2
O Núcleo de Extensão da UniATENEU divulga as informações específicas para a seleção de
vagas da monitoria do Programa de Extensão CAMINHADA NA PRAÇA para o semestre
2019.2

1- DA SELEÇÃO
A seleção dos alunos monitores se dará através de análise de histórico escolar (com
médias gerais maior ou iguais a 7,0) e entrevista.
2- DAS BOLSAS
Serão concedidas 02 bolsas para os cursos de graduação nas modalidades Educação
Física Licenciatura e Bacharelado conforme necessidades acadêmicas da Instituição.
Poderá ser renovada por mais um (01) semestre, caso seja solicitado pelo coordenador
do Curso de Educação Física, e enviado com antecedência ao próximo edital de
monitoria para o Núcleo de Extensão da UniAteneu, no campus de Messejana.
✓ O(a) monitor(a) do curso de Educação Física Bacharelado e Licenciatura fará jus
ao recebimento de uma bolsa equivalente a 50% (trinta por cento) do valor da
mensalidade do curso;
✓ Serão concedidas 10 bolsas voluntárias para os cursos de graduação da
UniAteneu conforme necessidades acadêmicas da instituição.
✓ Se for aluno Fies e ProUni, receberá como bolsa os cursos de extensão de acordo
com a carga horária da monitoria;
✓ Não poderá haver acumulação da bolsa de monitoria com qualquer outra bolsa
concedida pela UniATENEU;
✓ O percentual de descontos de 50% referentes às bolsas de monitoria, não serão
concedidos no ato da matrícula.
3- DOS REQUISITOS PARA MONITORIA
O candidato(a) à monitoria deverá cumprir os seguintes requisitos para realizar a
seleção:
3.1 Estar regularmente matriculado (a);
3.2 Não possuir nenhuma reprovação em seu histórico escolar ao longo do curso;

3.3 Ter disponibilidade para cumprir 20 horas/semanais com as atividades de monitoria,
não coincidentes com as disciplinas em que esteja matriculado.
✓ O cronograma de atividades será elaborado conjuntamente com o (a) docente
responsável pelo Projeto de Extensão e o Núcleo de Extensão
✓ Os(as) discentes interessados(as) em ingressar no Programa de Monitoria,
deverão observar as regras constantes do Regulamento, fornecido no site
www.uniateneu.edu.br.
4- DAS ATRIBUIÇÕES
4.1- São atribuições do monitor (a):
✓ Cumprir carga horária de 20 (vinte) horas semanais; 
✓ Participar de cursos e eventos promovidos pelo UniAteneu que sejam
pertinentes à atividade de monitoria;
✓ Apresentar ao programa de monitoria do UniAteneu os relatórios das
atividades, de acordo com cronograma estabelecido, devidamente avaliado
pelo docente coordenador/orientador do Projeto de extensão;
✓ Apresentar o relatório final (projeto desenvolvido durante a atividade de
monitoria) incluindo o resumo (abstract), para registro e arquivamento da
produção bibliográfica no núcleo de extensão da Faculdade Ateneu
4.2 - São atribuições do(a) Coordenador(a)/Orientador(a):
✓ Cumprir o plano de orientação da extensão;
✓ Estabelecer um cronograma de acompanhamento em que deve constar a
metodologia a ser utilizada para a avaliação do(a) aluno(a)-monitor(a);
✓ Orientar o(a) aluno(a)-monitor(a) na elaboração dos relatórios, trabalhos e
demais atividades;
✓ Receber a frequência do(a) aluno(a)-monitor(a) e os relatórios do seu
desempenho que remeterá a Coordenação do Núcleo de Extensão conforme o
prazo estabelecido no Cronograma Geral;
✓ Elaborar avaliação do processo de seleção dos monitores e das reuniões de
avaliação do programa
5- DA AVALIAÇÃO DO(A) MONITOR(A)
Para avaliação geral do aluno(a)-monitor(a) pelo coordenador(a)-orientador(a) serão
considerados:
✓ A frequência;
✓ Os relatórios mensais de suas atividades de monitoria;
✓ Participação nos eventos, reuniões e encontros de capacitação convocados pela
Coordenação do programa.
6- DOS PRAZOS: DATA DA SELEÇÃO
✓ Período de inscrição: 03/09/2019 ao dia 10/09/2019,
✓ ENTREVISTA: APATIR do dia 11/09/2019 (DATA INDICADA PELO NUCLEO DE
EXTENSÃO)
✓ Local das inscrições: Site www.uniateneu.edu.br
ATENÇÃO:
1. IMPRIMIR A FICHA DE INSCRIÇÃO,
2. PREECHER A FICHA DE INSCRIÇÃO,

3. DIGITALIZAR A FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA E ENVIAR PARA O E-MAIL:
extensão@uiateneu.edu.br ; pesquisa@uniateneu.edu.br
✓ Local das entrevistas: SEDE LAGOA DE MESSEJANA
✓ Divulgação do Resultado: A PARTIR 16/09/2019 NOS FLANELÓGRAFOS E POR E-MAIL
✓ Mais Informações: E-mail: extensão@uniateneu.edu.br ; pesquisa@uniateneu.edu.br
✓ Contatos: Lagoa – (85)985235412
7- DAS INSCRIÇÕES DOS(AS) CANDIDATOS(AS) AS MONITORES(AS)
✓ Ficha de inscrição totalmente preenchida.
✓ Histórico Escolar de graduação do candidato, emitido pela Secretaria do
UniAteneu;
✓ Declaração de disponibilidade assinada pelo(a) candidato(a) à bolsa
✓ Estar ciente dos requisitos necessários a sua candidatura como Monitor(a)–
UniAteneu, disponível no Regulamento do Programa de Extensão do Centro
Universitário UniAteneu.
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