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Perguntas Frequentes sobre Monitoria

1. O que é monitoria?

Atividade de colaboração no processo ensino-aprendizagem, voltada aos estudantes
dos cursos desenvolvidos no Ifes Campus Vila Velha, visando o aperfeiçoamento do
seu processo de formação e a melhoria na qualidade do ensino. 

2. Quem pode ser monitor? Existe algum pré-requisito?

A monitoria é aberta a todos os alunos, regularmente matriculados no Campus Vila
Velha que estejam cursando componentes curriculares que atendam aao prescrito nos
Editais de Seleção. 

3. Aluno do Ifes de outro Campus pode ser monitor no Campus Vila Velha?

Não. Somente os alunos regularmente matriculados no Campus Vila Velha podem se
inscrever no processo seletivo para monitoria neste Campus. 

4. Como faço para ser monitor?

Para ser monitor, você deve se inscrever no processo seletivo interno. Concluídas as
inscrições, os candidatos serão submetidos à seleção, na data fixada em edital interno,
perante avaliação do professor orientador. A seleção dos monitores será por meio de
avaliação do histórico escolar parcial, entrevista ou outros métodos como prova teórica,
prática  ou  teórico-prática,  ambas  de  caráter  classificatório  a  critério  no  pressor
orientador. 

5. E como é feita esta inscrição?

A inscrição  será  feita  mediante  preenchimento  de  formulário  próprio.  O  candidato
deverá obedecer os termos e os prazos do edital. 

6. Quando haverá o processo seletivo?

O processo seletivo será realizado semestralmente sob demanda dos professores. 

7.  Passei  no processo seletivo,  mas minha colocação é superior  ao número de
vagas. Fico como suplente?



Sim, o estudante aprovado no processo seletivo e não selecionado constituirá lista de
suplência durante o período de vigência do processo.

8. Por quanto tempo posso ficar na monitoria?

Por um semestre letivo, podendo ser renovado por igual período se a vaga de monitoria
for mantida.

9. O que deve fazer um monitor?

• Entregar na Coordenação Geral  de Ensino,  devidamente assinado,  o Termo de
Compromisso do Aluno Monitor e preencher a ficha de cadastro.

• Auxiliar  o  professor  nas  aulas  práticas,  nas  atividades  dos  laboratórios  e  nas
atividades didáticas em geral.

• Auxiliar  os  estudantes  do  componente  curricular  ao  qual  está  vinculado,  nos
estudos e elaboração de trabalhos,  pesquisas bibliográficas,  etc,  bem como no
desenvolvimento das aulas práticas e demais atividades didáticas.

10. O que o monitor não deve fazer?

• Substituir o professor em suas atividades.
• Executar funções administrativas.
• Exercer a monitoria no seu horário de aula.

11. Qual é a carga horária que deve ser cumprida na monitoria?

O monitor bolsista deverá dispor de 15 (quinze) horas semanais não coincidentes com
seu horário de aula registradas em folha de ponto. O monitor voluntário deverá cumprir
um mínimo de 5 (cinco) e máximo de 15 (quinze) horas.

12. Quanto ganha para ser monitor?

O valor é previamente definido pela Direção Geral do Campus. Em 2017 o valor auxílio
monitoria será de R$ 300,00. 

13. Os valores recebidos na monitoria devem ser declarados no IR?

Não, pois a monitoria nada mais é do que um programa remunerado do Ifes oferecido
aos alunos, com período determinado, e o valor recebido é um auxílio. Por ser um
programa  com  período  determinado  não  ocorre  vínculo  empregatício,
consequentemente não é necessário declarar o IR.

14. Quem pode ser monitor das disciplinas do último semestre?

Somente os alunos que foram aprovados na disciplina, e que ainda mantém vínculo
com a Instituição dentro do regulamento da monitoria. 

15.  Haverá  um  certificado  para  a  monitoria,  sendo  que  é  uma  atividade  de
colaboração no processo ensino-aprendizagem?



Sim, após o término do período da monitoria, o monitor fará jus a um certificado, desde
que tenha cumprido todas as suas atribuições. 

16. Onde pego o certificado de monitoria?

Os certificados de monitoria serão expedidos ao final  da monitoria pela Direção de
Ensino. 

17. O que poderá levar a uma desvinculação de um monitor?

• Não cumprimento do disposto no Termo de Compromisso.
• Na conclusão do curso ou programa.
• Por solicitação do professor orientador.
• Por solicitação do discente.
• Por  omissão ou prestação de informações falsas  ou incompletas,  por  parte  do

discente, no processo de inscrição, seleção e participação no programa.

18. A final do semestre terei que apresentar algum relatório?

Sim,  o  relatório  mensal  deverá  ser  preenchido  pelo  estudante  e  aprovado  pelo
professor orientador, que o encaminhará à Coordenação Geral de Ensino. 

19. O aluno terá um acompanhamento durante a monitoria?

Sim,  o  acompanhamento  das  atividades  exercidas  pelo  monitor  será  feito  pelo
professor orientador. O professor orientador deverá disponibilizar um horário semanal
exclusivo  para  o  monitor  para  acompanhar  o  efetivo  exercício  e  o  controle  de
frequência,  assim  como  encaminhar  este  à  Coordenação  Geral  de  Ensino,  para
processamento do pagamento, no último dia útil do mês.

20. Onde consigo esta folha de ponto, e até quando devo entregá-la?

A folha de ponto ficará disponível na CGE e deverá ser entregue até o último dia útil
do mês. 

21. Não entreguei a folha de ponto até o último dia do mês o que devo fazer?

Entregue a folha de ponto o mais rápido possível, desta vez, com uma justificativa
pelo atraso assinada pelo seu proessor orientador. O seu pagamento sairá com o mês
seguinte. 

22. Como será a forma de pagamento?

O pagamento será depositado na conta do aluno. Para ser liberado o pagamento é
necessário que a conta esteja registrada em nome do aluno monitor. 

23. Como devo preencher a folha de ponto?

Deverá ser anotado à caneta e sem rasura o horário de entrada e sairá diário do



monitor,  a  folha  deve  ser  assinada  e  preenchida  com  a  quantidade  de  horas
realizadas em cada dia. Ao final é necessário apresentá-la ao professor responsável
para que tome ciência e assine a folha.
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