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EDITAL N. º 006/2022 

 

Estabelece critérios para a inscrição e seleção de acadêmicos/monitores para disciplinas 

específicas do curso de Bacharel em Psicologia 

 

 

A Direção de Ensino, no uso de suas atribuições regimentais torna público os critérios de 

inscrição e seleção de MONITORES para o semestre 2022/1. 

Estão abertas (duas) vagas para monitorias nas disciplinas abaixo elencadas: 

 

 

Disciplina 

 
Curso Pré-Requisito Turno 

Número de 

Vagas 
Carga Horária 

Psicologia da 

Saúde 

Bacharelado em 

Psicologia 

*Média acadêmica 

na disciplina = ou >  

8,0 
M 01 20 horas/aulas 

História e 

Epistemologia 

da Psicologia 

Bacharelado em 

Psicologia 

*Média acadêmica 

na disciplina = ou >  

8,0 
M 01 20 horas/aulas 

D-Diurno/ N-Noturno. 

 

I - REQUISITOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA MONITORIA NA FACULDADE 

FAMAQUI : 

 

a) ter cursado a disciplina desejada para ministrar a monitoria; 

b) Estar regularmente matriculado, a partir do terceiro semestre, em um dos Cursos de 

Graduação da Faculdade;  

c) Ter sido aprovado com nota mínima de 8,0 (oito virgula zero) na disciplina a ser 

monitorada e, coeficiente acadêmico igual ou superior a 7,0 (sete virgula zero), 

resultante da média aritmética das notas das disciplinas cursadas até o semestre 

anterior;  

d) Possuir disponibilidade de tempo para dedicação de, no mínimo, 2 (duas) horas 

semanais as atividades de Monitoria, em turno diferente daquele em que esteja 

matriculado.;  

e) Não ter participado de Atividades de Monitoria nas quais obteve avaliação de 

desempenho insuficiente pelo professor assistido;  
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a) Não ter praticado nenhuma infração disciplinar punível na forma do Regimento 

Interno da Faculdade Mário Quintana. 

d) Apresentar à Coordenação do Curso relatório das atividades desenvolvidas. 

 

II - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

a) Documento da Secretaria Acadêmica atestando a disciplina cursada como pré-requisito e 

a média final da mesma; 

b) Ficha de Inscrição preenchida (anexa a este Edital). 

 

III - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

a) Análise da documentação exigida para a inscrição (caráter eliminatório); 

b) Atendimento aos pré-requisitos apresentados; 

c) Média na disciplina pré-requisito (= ou > de 8,0); 

d) Ter disponibilidade uma vez por semana para realização da monitoria; 

e) Havendo mais de um interessado na disciplina para monitoria deverá ser respeitado os 

seguintes critérios:  

1º Em caso de empate, a classificação obedecerá à verificação dos critérios a seguir:  

I. Maior média na disciplina, componente da área de conhecimento pleiteada;  

II. Maior média no curso;  

 

IV – INSCRIÇÕES 

 

*LOCAL: Enviar e-mail para secretaria@famaqui.com.br 

 

 

*HORÁRIO:10:00 às 19:00. 

 

V - INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO 

 

a) Inscrições:  

De 01/04/2022 a 11/04/22  
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b) Resultado do Processo Seletivo: 

 

Dia 15/04/2022 a partir das 15h o resultado estará à disposição do aluno na página de 

editais (www.famaqui.com.br/editais) no site da FAMAQUI e mediante contato feito com a 

secretaria da FAMAQUI. 

Contatos da secretaria:  

Telefone fixo: 3273-3004 

 

VI - OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

a) Da decisão da Comissão de Seleção não cabe recurso. 

 

 

VII –CERTIFICAÇÃO 

 

a) Ao término da Monitoria, o (a) acadêmico receberá certificado de 20 horas 

complementares. 

Coordenação do Curso de Psicologia da Faculdade Mário Quintana 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

Porto Alegre, 01 de abril de 2022. 
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ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 Pelo presente, solicito inscrição como candidato (a) ao Processo Seletivo n° 05/2021 para 

SELEÇÃO DE MONITORIA na Disciplina de 

__________________________________________________________ do Curso de 

_______________________________, da Faculdade Mário Quintana. 

 

Informações Pessoais 

 

Nome: 

Endereço: 

Cidade:                                                                       UF:                         CEP: 

RG:                                           CPF:                            Naturalidade:                  

Nascimento:                                           Estado Civil:                             

Matriculado (a) no Curso de: 

Telefone Residencial: (     )                                                    Celular: (    ) 

E-mail: 

 

Data:      /         /          .  

 

 

 

___________________________________________________ 

ASSINATURA DO ALUNO 
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