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ABERTURA DE EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE MONITORES 

PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – SEMESTRE LETIVO 2021.1 

 O Curso de Educação Física da Faculdade de Presidente Epitácio – FAPE divulga a 

Abertura de Edital do Projeto de Monitoria. A monitoria se apresenta como uma 

atividade complementar que destaca a relação teoria/prática como um aspecto 

fundamental no desenvolvimento do Curso de Educação Física, que entre outros 

aspectos, tem na formação de professores uma de suas finalidades. 

 O presente edital se destaca a divulgar a abertura do processo de seleção de alunos para 

desempenharem a função de monitor, com o objetivo básico de buscar o 

aprimoramento do processo ensino-aprendizagem na perspectiva discente e, conforme 

o Regulamento do Programa de Monitoria no Curso de Educação Física, “que o exercício 

da monitoria visa propiciar condições que favoreçam o desenvolvimento acadêmico e 

pessoal dos alunos de graduação, através de colaboração na organização das atividades 

de ensino, articuladas com as de pesquisa e extensão”, e poderá ser exercida por alunos 

regularmente matriculados no curso. Atendendo ao que está disposto no programa 

mencionado anteriormente. 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1. A Monitoria do Curso de Educação Física constitui-se em mais um espaço de 

aprendizagem proporcionado aos alunos de graduação, com vista ao aperfeiçoamento 

do processo educacional e à melhoria da qualidade de ensino. 

2. O objetivo da Monitoria é estimular o desempenho acadêmico dos alunos, por meio da 

participação sistemática e orientada em atividades de ensino e pesquisa, como 

auxiliares diretos do professor e em tarefas compatíveis com o seu nível de 

conhecimento. 

CONCURSO DE SELEÇÃO PARA MONITORIA 

1. O presente edital atende ao que está disposto no Regulamento do Programa de 

Monitoria no Curso de Educação Física da Faculdade de Presidente Epitácio – FAPE 

(Grupo Universidade Brasil); 

2. Período de inscrição: 29/03/2021 a 13/04/2021; 
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3. Oferece vaga para monitoria para as disciplinas que estão sendo ofertadas no 1º 

semestre letivo de 2021; 

4. Serão oferecidas as vagas ofertadas de acordo com o requerimento dos docentes; 

5. Para participar do Concurso de Seleção para Monitoria o(a) aluno(a) deve: 

5.1. Ter cursado, regularmente, sem nenhuma reprovação, o primeiro período do Curso de 

Educação Física; 

5.2. Ter coeficiente de rendimento igual ou superior a 7,0 (sete); 

5.3. Ter cursado a disciplina à qual se candidata com grau superior a 7,0 (sete); 

6. A seleção será realizada em duas etapas: 

6.1. Análise do rendimento acadêmico da disciplina a qual o aluno se candidatou; 

6.2. Entrevista com o Professor-Orientador e a Coordenação do Curso de Educação Física; 

7. Divulgação do resultado de seleção: 16/04/2021; 

8. Segunda etapa (entrevista): 20/04/2021, às 18h; 

9. O resultado da seleção será divulgado no dia 23/04/2021; 

10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Curso de Educação Física. 

 

 

Presidente Epitácio, 24 de março de 2021. 

 

LÉO ANDRÉ DE ALMEIDA 
Coordenador do Curso de Educação Física 

 

 


