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Anexo 5 
 

REGULAMENTO DO CURSO DE MEDICINA DA FMABC 
 

MONITORIA  

CAPÍTULO I 

Das Finalidades e Objetivos 

Art. 1º A Monitoria como parte das atividades complementares, destina-se a proporcionar 

aos alunos do Curso de Medicina do FMABC a participação em atividades de ensino junto 

às Disciplinas e respectivos Departamentos. 

Art. 2º As atividades de Monitoria do Curso de Graduação em Medicina do FMABC serão 

orientadas pelo Corpo Docente, atendendo aos objetivos de despertar no mesmo o gosto 

pela carreira docente, a cooperação mútua entre o corpo docente e discente, a 

colaboração na execução dos programas de aulas teóricas e práticas. 

Art. 3º A Monitoria do Curso de Graduação em Medicina do FMABC é considerada uma 

forma de iniciação ao magistério universitário, necessária e útil em termos de formação 

acadêmica tanto quanto da formação do futuro profissional. 

CAPÍTULO II 

Do Programa 

Art. 4º A disciplina que pretende oferecer Monitoria deverá encaminhar solicitação 

formatada em formulário padrão (anexo disponível no site) à Coordenação do Curso/NDE, 

que após análise do respectivo programa, revalidará institucionalmente o funcionamento 

da mesma. 

CAPÍTULO III 

Das Atribuições ou Funções 

Art. 5º São atribuições ou funções do Monitor:  
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1. Auxiliar os professores em tarefas didático-científicas, inclusive na preparação de 

aulas e trabalhos escolares; 

2. Auxiliar os professores em trabalhos práticos e experimentais compatíveis com sua 

experiência. 

3. Colaborar com os professores na orientação de alunos, visando sua integração e 

melhor aproveitamento na respectiva Disciplina e, ao mesmo tempo, facilitando a 

execução dos programas de ensino em curso. 

 CAPÍTULO IV 

 Dos Pré-Requisitos 

Art. 6º Serão pré-requisitos obrigatórios para candidatar-se ao exercício da Monitoria: 

a) Estar matriculado e cursando a partir do 2º ano; 

b) Ter cursado a Disciplina e ter sido aprovado; 

c) Não ter sofrido qualquer penalidade disciplinar. 

Art. 7º O prazo de permanência mínimo para a obtenção de certificado fornecido pela 

Faculdade é de 01 (um) ano letivo em prestação de tarefas e colaboração junto à 

Disciplina. 

Art. 8º Fica estabelecido que não será permitido oficialmente e para fins de certificado, a 

participação em duas monitorias ao mesmo tempo, isto é, no mesmo ano letivo. 

CAPÍTULO V 

Das Vagas 

Art. 9º Cabe à Disciplina, fornecer o número de vagas disponíveis a ser incluso no Edital 

de Inscrição de acordo com o programa previamente aprovado, que deverá ser enviado 

pelo Departamento ao setor de Comunicação e Secretaria Acadêmica para divulgação no 

site. 

 



CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC 
MANTIDO PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

Sede: Av. Príncipe de Gales, 821 – Bairro Príncipe de Gales – Santo André, SP – CEP: 09060-650 (Portaria 1)  
Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral - Santo André / SP - CEP: 09060-870 (Portaria 2) 

 Telefone: (11) 4993-5400 ou www.fmabc.br 

 

CAPÍTULO VI 

 Da Inscrição 

Art. 10 A inscrição para o processo seletivo será feita mediante procedimento de 

requerimento ficha de inscrição de Monitoria (anexo disponível no site). 

Art. 11 As Disciplinas receberão os pedidos de inscrição a partir do início do período letivo, 

através da Secretária do Departamento no qual a mesma esteja inserida. 

CAPÍTULO VII 

Seleção 

Art. 12 A seleção será realizada a critério da Disciplina e deverá constar do edital de 

inscrição. 

CAPÍTULO VIII 

 Do Regime de Trabalho 

Art. 13 O cronograma e planejamento, incluindo as atividades específicas, os horários e 

locais de trabalhos dos Monitores ficam a critério de cada Disciplina, sendo no mínimo 80 

anuais ou 40 semestrais, desde que não haja prejuízo às atividades curriculares. 

Art. 14 A função de Monitor não caracteriza vínculo empregatício, não podendo implicar 

em custos para o aluno. 
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CAPÍTULO IX 

Das Penalidades 

Art. 15 O aluno Monitor será excluído da Disciplina e, consequentemente, de suas funções 

quando houver falta comprovada nos itens a seguir enumerados: 

1. Falta de assiduidade aos trabalhos; 

2. Não cumprimento das funções de monitor no programa da Disciplina; 

3. Faltas disciplinares que comprometam o bom andamento dos trabalhos da 

Disciplina onde esteja lotado. 

Art. 16 Caberá, exclusivamente, ao Professor Titular ou ao Regente da Disciplina 

encaminhar relatório para o Departamento e Coordenação de Medicina/NDE, para 

julgamento da falta e proposição de penalidade disciplinar, conforme determinado no 

regimento. 

CAPÍTULO X 

Do Controle 

Art. 17 Cabe a cada Disciplina controlar as atividades de seus respectivos Monitores. 

Art. 18 Cabe a cada Disciplina elaborar e apresentar à Coordenação do Curso de Medicina 

via departamento, ao término do ano letivo o relatório das atividades dos Monitores. 

Art. 19 Cabe à Coordenação do Curso de Medicina receber relatório e enviar à Secretaria 

Acadêmica, esta última responsável pela emissão de Certificados de Monitoria, nas 

respectivas Disciplinas. 

CAPÍTULO XI 

Disposições gerais 

Art. 20 Os casos omissos a este Regulamento serão encaminhados ao Coordenador do 

Curso de Medicina/NDE para análise e encaminhamento. 


