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O que é a monitoria?

A monitoria é uma atividade que o aluno decide participar. Ele escolhe 
uma disciplina que cursou e teve maior interesse. A atividade é desen-
volvida junto com o professor da disciplina e o aluno-monitor, onde o 
aluno-monitor ajuda na forma do professor ministrar aula e o professor 
estimula a busca do conhecimento do aluno. A monitoria pode ser de 
seis a doze meses. O aluno-monitor facilita a comunicação e o entendi-
mento entre professor e alunos de uma disciplina.

Quem pode ser monitor? 

O precisa para ser monitor?
Todos os alunos matriculados na Instituição e sem pendências financei-
ras podem concorrer a vaga de monitor. Para isso devem possuir interes-
se em uma disciplina que já tenha cursado e tido aprovação e participar 
de um processo de seleção. Alcançar nota na prova igual ou superior a 7 
(sete). Além de possuir disponibilidade de 12 horas semanais para desen-
volver atividades de monitoria.
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Eu, como monitor, o que posso 

fazer?
A ajudar os professores na preparação de aulas em sala, aulas em labo-
ratórios; 
 Ajudar os alunos da disciplina em grupos de estudos melhorando o pro-
cesso de ensino-aprendizagem;
Sugerir ao professor formas de adaptar suas aulas para uma melhor com-
preensão dos alunos para que eles tenham um melhor rendimento na 
disciplina;
Criar métodos para a compreensão de conteúdos teóricos e práticos pro-
postos durante a disciplina;

Eu, como monitor, não posso 

fazer alguma coisa?

Não pode ministrar aulas, corrigir provas, avaliar os alunos, preencher 
diários de classe e cobrar taxas para exercer e cumprir as atividades da 
monitoria.
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Por que ser monitor?
Melhora a relação entre os alunos, melhorar a relação com os professo-
res, torna o currículo diferenciado dos demais estudantes, apresenta tra-
balho em eventos científicos desenvolve o pensamento crítico e criativo 
de temas de importância social e acadêmica. Além de aperfeiçoar os co-
nhecimentos apreendidos e direcionar novas possibilidades de atuação 
profissional.

Tenho obrigações?

Cumprir 12 horas de atividades por semana;
Cumprir com suas atividades;
Respeitar funcionários e estudantes;
Apresentar relatórios quando solicitado;
Apresentar um trabalho como autor principal na Semana Acadêmica das 
Faculdades INTA sobre temática da disciplina que desenvolveu monito-
ria.
.
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O que eu ganho sendo monitor?

A monitoria proporciona ao aluno-monitor contato com a docência,  
aperfeiçoa  sua formação profissional. Além de contar como atividade 
complementar, podendo ser incluída no currículo acadêmico. Recebe um 
certificado registrando todas as suas horas dedicadas a monitoria.

Quem me ajuda a ser monitor?
A Pro-Diretoria de Ensino e Graduação, a Coordenação do Curso e o Ges-
tor de Monitoria do Curso.

Baseado no Regulamento da Atividade de Monitoria do Curso de Fisio-
terapia.

Colaboradores:
Romão Renner Lopes Loiola – Acadêmico de Fisioterapia
Maísa Evangelista de Sousa – Acadêmico de Fisioterapia
Sâmia Mariar Aguiar Coutinho – Acadêmico de Fisioterapia
Sarah de Castro – Acadêmico de Fisioterapia
Sâmia Kilville da Cruz Abreu – Acadêmico de Nutrição
Edilayne Gomes Boto – Acadêmico de Nutrição

Organizador:
Professor Mestre Mauro Vinícius Dutra Girão


