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RESOLUÇÃO 04/2007 
 

Dispõe sobre critérios para o exercício de monitoria por 
alunos de graduação no âmbito do curso de ciências sociais. 

 

 

O Colegiado do Curso de Graduação em Ciências Sociais, no uso de suas atribuições e em 
conformidade com o disposto no item 44 das Normas Gerais do Ensino de Graduação, resolve: 

 

Art. 1º - Poderá atuar como Monitor de Disciplina do Curso de Graduação em Ciências Sociais 
qualquer aluno(a) regularmente matriculado no curso que tenha integralizado ao menos 50% 
dos créditos necessários para colação de grau e que apresente Rendimento Semestral Global 
acima de 3 (três) em todos os semestres cursados; 

1. Cada disciplina poderá ter um Monitor por vez; 

1.1. Em casos excepcionais e a critério do Colegiado uma disciplina poderá ter mais de 
um Monitor de uma só vez; 

1.2. Só poderá ser monitor de disciplina obrigatória o discente que já tiver cumprido a 
disciplina em tela e que nela tiver sido aprovado com conceito B ou superior. 

 

Art. 2º - A inscrição em Monitoria deverá ser feita no Colegiado de Curso no início do semestre 
letivo; 

1. No ato de inscrição o interessado deverá apresentar Plano de Trabalho da Monitoria; 

1.1. O Plano de Trabalho deverá detalhar as atividades previstas, bem como os 
mecanismos de acompanhamento e avaliação destas atividades, além do 
cronograma; 

1.2.  O Plano de Trabalho deverá ser endossado pelo professor responsável pela 
disciplina; 

 

Art. 3º - Cada Monitor poderá cancelar no Colegiado a participação na Monitoria em curso até o 
prazo estabelecido a cada ano no Calendário da UFMG para trancamento parcial de matrícula, 
desde que o pedido de cancelamento venha acompanhado de justificativa; 

1. O Professor responsável pela disciplina deverá registrar ciência no pedido de 
cancelamento da Monitoria apresentado pelo aluno; 

2. Não serão permitidas substituições de monitores de uma disciplina em semestre em 
curso; 

3. O aluno que cancelar Monitoria poderá se inscrever em outro semestre para realizar 
Monitoria; 

 



Art. 4º - Cada Monitor deverá apresentar até o início do seguinte semestre letivo um Relatório 
Final detalhado das atividades cumpridas; 

1. Este Relatório deverá vir acompanhado de avaliação do professor responsável, que 
deverá ajuizar se o desempenho do Monitor foi Satisfatório ou Insatisfatório; 

1.1. Caso o desempenho do Monitor seja considerado Satisfatório, ele fará jus à 
integralização de créditos conforme previsto na Resolução 01/2007; 

1.2. Caso o desempenho do Monitor seja considerado Insatisfatório, ele poderá tentar 
realizar novamente Monitoria apenas uma outra vez; 

 

Art. 5º - São consideradas atividades de Monitoria, entre outras, as seguintes: a) coordenação 
de seminários e de outras dinâmicas didáticas; b) assistência aos alunos dentro e fora da sala 
de aula, desde que previamente agendada; c) assistência ao professor na elaboração e 
organização de material didático. 

 

Art. 6º - É vedada a realização, por parte dos alunos/monitores, das seguintes atividades: a) 
ministrar aulas; b) avaliar ou atribuir notas às atividades dos discentes 

 

Art. 7º Os casos omissos serão examinados e resolvidos pelo Colegiado do curso de Ciências 
Sociais da FAFICH/UFMG; 

 

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário, a presente resolução entra em vigor na data de 
sua aprovação pela Câmara de Graduação 
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