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EDITAL UAGRAD Nº 002/2021  

SELEÇÃO DE MONITORES PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS 

PORTO ALEGRE NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 

 

  

 Previsto e regulamentado pela Resolução CGRAD 02/2014    

  

A Unidade Acadêmica de Graduação faz saber que estão abertas aos alunos de Graduação, de 11 

de janeiro a 17 de fevereiro de 2021, as inscrições para a atividade de monitoria junto aos cursos de 

graduação no Campus Porto Alegre, para exercício no primeiro semestre letivo de 2021.   

  

APRESENTAÇÃO:  

A monitoria se caracteriza como oportunidade de ampliação do processo de formação para alunos 

de graduação, por meio de apoio a processos de ensino e aprendizagem em atividades acadêmicas ou a 

projetos extracurriculares de iniciativa dos cursos de graduação da Universidade.  

  

1. INSCRIÇÕES:  

As inscrições para o exercício da Monitoria em 2021/1 devem ser realizadas pela plataforma da 

Unisinos LAB: http://www.unisinos.br/lab.  

  

1.1 PRAZO:  

As inscrições para o exercício da Monitoria em 2021/1, estarão abertas no período de 11/01/2021 a 

17/02/2021. Candidaturas realizadas após este período poderão ser consideradas para suplência, caso 

abra vaga, dentro do período de exercício a que se refere este Edital.  

  

1.2 REQUISITOS:  

Para candidatar-se à monitoria o aluno deverá:  

a. estar regularmente matriculado em 2021/1 (a candidatura no processo de seleção de 

monitores deverá ocorrer nas datas indicadas neste edital, entretanto, se o aluno 

inscrito no processo de monitoria não realizar matrícula para 2021/1, será 

desclassificado);  

b. ter aproveitamento de pelo menos 20 (vinte) créditos na Unisinos;  

c. ter cursado com aprovação a atividade acadêmica ou equivalente para a qual deseja 

se candidatar, ou demonstrar conhecimento proficiente a partir de experiência 

profissional ou acadêmica externa;  

d. ter tido desempenho satisfatório na monitoria da atividade acadêmica, caso já tenha 

sido monitor da atividade.  

http://www.unisinos.br/lab
http://www.unisinos.br/lab
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e. não ter infração disciplinar conforme previsto na Resolução do Consun nº 20/2010.  

f. ter disponibilidade de atuação como monitor nos horários indicados para a atividade 

acadêmica ou projeto de ensino.  

Requisitos específicos para as atividades acadêmicas oferecidas pelos cursos do Campus de Porto 

Alegre estão indicadas no Anexo I.  

  

 

2. VINCULAÇÃO E GRATUIDADE DE CRÉDITOS  

A atividade de monitoria será exercida por aluno monitor bolsista. O bolsista receberá gratuidade 

proporcional ao total de horas realizadas, conforme estabelecido no Artigo 15 da Resolução CGRAD 

02/2014.   

A atividade de monitoria poderá, no entanto, ser realizada por bolsista voluntário, que não receberá 

gratuidade ou qualquer forma de compensação ou remuneração. A participação como monitor voluntário 

é de caráter estritamente optativo, não propicia contrapartida de qualquer espécie e depende da adesão 

expressa do aluno interessado, no ato da inscrição. A monitoria voluntária possibilita a beneficiários de 

bolsa integral ou de acumulação de bolsas e de benefícios que já cubram os créditos matriculados, bem 

como a outros alunos interessados, usufruir da oportunidade de desenvolvimento ou de aplicação de 

competências acadêmicas e profissionais relacionadas ao respectivo curso.  

  

 

3. ATIVIDADES ACADÊMICAS E PROJETOS DE ENSINO  

 As atividades acadêmicas, conjunto de atividades acadêmicas e projetos de ensino que oferecem 

monitoria para 2021/1 estão relacionadas no Anexo I deste Edital.  

O total de horas a serem cumpridas em monitoria poderão ser atendidas por mais de um monitor, 

com alocação de horas conforme disponibilidade do aluno e concessão de créditos proporcionais às horas 

previstas/desempenhadas por ele.  

Os horários para a realização da monitoria poderão ser alterados em comum acordo entre 

candidato selecionado e professor responsável pela atividade acadêmica ou projeto de ensino em questão, 

desde que cumpra com a finalidade de atuação prevista.  

  

 

4. SELEÇÃO  

A seleção dos monitores será de responsabilidade da Coordenação do(s) Curso(s) que 

responde(m) pela(s) atividade(s) acadêmica(s) ou projeto(s) de ensino, e poderá contar com a participação 

direta de professor(es) vinculados às atividades que necessitam de monitoria.  

A seleção dos monitores considerará critérios estabelecidos pela Coordenação do Curso tais 

como: o desempenho curricular nas atividades objeto de monitoria, atuação e desempenho em atividade(s) 

extracurricular(es) e a capacidade de comunicação do candidato.    
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5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

Os alunos selecionados para o exercício da monitoria, a iniciar até a terceira semana de aula, 

serão contatados por e-mail após 05/03/2021. A relação geral dos selecionados e suplentes será divulgada 

no site http://www.unisinos.br/lab a partir do dia 01/03/2021.  

  

6. DA ADMISSÃO E DO EXERCÍCIO DA MONITORIA  

Para a efetiva nomeação como monitor, é obrigatória a realização de capacitação online 

disponibilizada pela Unisinos, em endereço a ser informado para o aluno selecionado, e na sequência, a 

assinatura do Termo de Compromisso, junto à Secretaria do Campus Porto Alegre. Somente depois do 

cumprimento destes dois requisitos o aluno poderá iniciar a atividade de monitoria.  

No exercício da monitoria, o monitor deverá observar os horários acordados para a realização da 

monitoria, registrar frequência em documento específico e fazer o registro dos atendimentos e atividades 

realizadas, incluindo o assunto tratado e, se for o caso, recolhendo a assinatura dos alunos atendidos. Ao 

final do semestre, deverá, ainda, redigir relatório de realização de monitoria. O não cumprimento do total 

da carga horária acordada implicará desconto proporcional dos valores creditados para o aluno no 

semestre subsequente. O não cumprimento das demais rotinas indicadas acima poderá implicar em 

avaliação insatisfatória quanto ao desempenho da monitoria pelo professor responsável.  

  

7. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR:  

São atribuições do monitor:  

i. auxiliar os alunos esclarecendo as dúvidas relacionadas aos conhecimentos da 

Atividade Acadêmica; 

ii. auxiliar os alunos na resolução de situações‐problema, exercícios e atividades 

práticas;  

iii. desenvolver as práticas de apoio e reforço pedagógico propostas pelo professor da 

Atividade Acadêmica para apoiar os alunos nas suas dificuldades;  

iv. discutir e analisar com o professor da Atividade Acadêmica ou com o responsável pela 

respectiva Área as práticas desenvolvidas no exercício da monitoria visando ao 

aprofundamento teórico-prático e à revisão das estratégias desenvolvidas;  

v. reportar ao professor da Atividade Acadêmica ou ao responsável pela respectiva Área 

as principais dificuldades encontradas pelos alunos atendidos;  

vi. apoiar o professor responsável pelo projeto de ensino nas tarefas e atribuições 

previstas pertinentes às atividades extracurriculares envolvidas.  

  

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

i. A candidatura está aberta para alunos da Unisinos independente do campus ou polo no qual 

esteja vinculado. No entanto, o exercício da monitoria será realizado obrigatoriamente no 

campus Unisinos Porto Alegre, de acordo com o local indicado nos Anexos. 

http://www.unisinos.br/lab
http://www.unisinos.br/lab
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ii. Questões quanto a critérios de seleção ou relativos ao exercício da monitoria podem ser 

verificados junto às Coordenações de Curso das respectivas atividades acadêmicas ou 

projetos de ensino.  

iii. O exercício da monitoria está condicionado à existência de turma regular confirmada em 

2021/1.  

 

Porto Alegre, 08 de janeiro de 2021.  

 

 

 

Prof. Dr. Pe Sérgio Eduardo Mariucci 

Diretor Unidade Acadêmica de Graduação  
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Anexo I – Campus Porto Alegre – lista das Atividades acadêmicas (disciplinas) e projetos de ensino, requisitos específicos, foco de atuação, horários 

preferenciais, total de horas.  

Escola Curso Atividades/projetos de 
ensino 

Requisitos específicos para candidatura à 
monitoria 

Foco principal da atuação da monitoria Horários da 
monitoria 

Vagas Total de 
horas de 

monitoria 

Direito Direito Organização da Justiça e 
Processo II 

Ter cursado o PA III Auxiliar colegas com o conteúdo específico 
da matéria fora do horário de aula.  

Manhã, tarde 
ou noite 

1 30 

Direito Direito Introdução às Relações 
Privadas 

Ter cursado o PA I Auxiliar colegas com o conteúdo específico 
da matéria fora do horário de aula.  

Manhã, tarde 
ou noite 

1 30 

Direito Direito Direito da Propriedade e 
das Garantias 

Ter cursado o PA III Auxiliar colegas com o conteúdo específico 
da matéria fora do horário de aula.  

Manhã, tarde 
ou noite 

1 30 

Direito Direito Direito e Processo do 
Trabalho 

Ter cursado o PA V Auxiliar colegas com o conteúdo específico 
da matéria fora do horário de aula.  

Manhã, tarde 
ou noite 

1 30 

Direito Direito Contratos em Espécie  Ter cursado o PA III Auxiliar colegas com o conteúdo específico 
da matéria fora do horário de aula.  

Manhã, tarde 
ou noite 

1 30 

Gestão e 
Negócios 

GIL Programa de Aprendizagem 
1 | Oficina de Língua 
Inglesa 

Proficiência em Língua Inglesa Atendimento a alunos A definir com 
o professor 
da oficina 

1 A definir 

Humanidades Relações 
Internacionais 

Teoria das Relações 
Internacionais II 

1) Ter cursado a AA; 2) Ter obtido Grau 
final igual ou superior a 9,0. 

Apoio fora do horário de aula. Manhã/Tarde 1 30 

Humanidades Relações 
Internacionais 

Fundamentos de Economia 
Internacional 

1) Ter cursado a AA; 2) Ter obtido Grau 
final igual ou superior a 9,0. 

Apoio fora do horário de aula. Manhã/Tarde 1 30 

Indústria 
Criativa 

Design Agência dos cursos de 
Design 

Ter cursado o primeiro ano da graduação 
em Design 

Criação de sistemas, produtos e serviços e 
experimentação da atividade profissional 
na área do design 

Terça-feira à 
tarde 

3 30 

Indústria 
Criativa 

Design Oficina de Modelos  Ter cursado com aprovação a atividade de 
Oficina de Modelos 

Auxiliar nas demandas da atividade 
acadêmica a partir das determinações do 
professor 

Quinta-feira 
(11h30 às 

13h) 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Design de 
Produto 

Agência Design Ter cursado a atividade Computação 
Gráfica I: Métodos Não Paramétricos ou 
Modelagem Digital 1  

Apoio em projetos na agência de Design e 
FabLab. 

Turno da 
tarde 

1 60 

Indústria 
Criativa 

Design de 
Produto 

Computação Gráfica II: 
Métodos Paramétricos 

Ter cursado a atividade 080114 - 
Computação Gráfica II: Métodos 
Paramétricos 

Apoio na aula de Computação Gráfica II 23 1 60 

Indústria 
Criativa 

Jornalismo Rádio, Mídia Sonoras e 
Notícia 

Ter cursado a atividade acadêmica ou 
equivalente 

Auxílio com atividades de produção de 
pauta e edição de áudio 

QUA/NOITE 1 60 
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Escola Curso Atividades/projetos de 
ensino 

Requisitos específicos para candidatura à 
monitoria 

Foco principal da atuação da monitoria Horários da 
monitoria 

Vagas Total de 
horas de 

monitoria 

Indústria 
Criativa 

Moda Ateliê de Projeto I Aprovação na Atividade Acadêmica Trabalhar com os Softwares usados na AA Terça-feira à 
noite 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Moda Fotografia de Moda Aprovação na Atividade Acadêmica Manipulação da máquina fotográfica  Sexta-feira à 
noite 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Moda Oficina de Desenho II - 
Desenho Técnico 

Aprovação na Atividade Acadêmica Trabalhar com os Softwares usados na AA Terça-feira à 
noite 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Moda Oficina de Desenho II - 
Desenho Técnico 

Aprovação na Atividade Acadêmica Trabalhar com os Softwares usados na AA Terça-feira 
manhã 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Moda Laboratório de Modelagem 
III 

Aprovação na Atividade Acadêmica Trabalhar com moldes de saias e calças 
femininas 

Quarta-feira 
manhã  

1 30 

Indústria 
Criativa 

Moda Laboratório de Modelagem 
III 

Aprovação na Atividade Acadêmica Trabalhar com moldes de saias e calças 
femininas 

Quarta-feira 
à noite 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Moda Laboratório de Modelagem 
IV 

Aprovação na Atividade Acadêmica Trabalhar com moldes infantis e 
masculinos 

Sexta-feira à 
noite 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Produção 
Fonográfica 

História da Música I  Repertório cultural e musical amplo; 
curiosidade sobre Cultura POP; dominar 
uso de redes sociais e plataformas de 
streaming. 

Intensificar processos de ensino-
aprendizagem com relatos e proposições 
de alunos a partir de novas produções 
musicais locais, nacionais e estrangeiras. 
Condução das atividades e aplicação de 
novas práticas de uso, consumo e busca de 
conteúdos nas plataformas digitais 
musicais, reprocessando imaginários 
estéticos. 

tarde e 
vespertino 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Produção 
Fonográfica 

Prática em Conjunto I  Destreza em criação de arranjos e 
composição musical, incluindo habilidades 
com a prática de instrumentos musicais. 

Auxiliar o docente da atividade acadêmica 
para orientar colegas a definirem arranjos 
em composições musicais. Contribuir com 
as sequências de gravações de vídeos de 
colegas gerando orientações.  

tarde e 
vespertino 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Produção 
Fonográfica 

Software para Produção em 
Áudio II  

Domínio de uso de softwares de áudio 
como PRO-TOOLS, Cubase, Reaper, Ableton 
e outros. 

Atender colegas com diferentes níveis e 
capacidade de absorção de um dos 
conteúdos-chave do curso: operação de 
software de áudio; mediante as 
orientações do professor-monitor.  

tarde e 
vespertino 

1 30 
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Escola Curso Atividades/projetos de 
ensino 

Requisitos específicos para candidatura à 
monitoria 

Foco principal da atuação da monitoria Horários da 
monitoria 

Vagas Total de 
horas de 

monitoria 

Indústria 
Criativa 

Produção 
Fonográfica 

Gravação II  Domínio sobre ambientes de estúdios 
profissionais de áudio, assim como, 
respectivos equipamentos de gravação, 
como amplificadores, microfones e 
instrumentos. 

Possibilidade de qualificar ainda mais as 
turnês virtuais em estúdios profissionais e 
processos de captação de áudio à distância.  

tarde e 
vespertino 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Produção 
Fonográfica 

Projeto II - Festival  Conhecimento amplo e atualizado sobre o 
cenário musical local. Capacidade 
comunicacional para estabelecer conexões 
com bandas e artistas. Capacidades 
organizacionais.  

Organização e estruturação do terceiro 
festival virtual organizado pelo curso após 
as experiências de 2020 com o Festival 
Espacial da Querência Internética e o 
Festival Casa Cheia;  Curadoria, consulta às 
bandas p envio de material, postagem e 
divulgação nas redes sociais digitais.  

tarde e 
vespertino 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Realização 
Audiovisual 

Introdução à Realização 
Audiovisual 

Ter cursado a AA Auxiliar os professores nos exercícios da 
atividade 

A combinar 1 30 

Indústria 
Criativa 

Realização 
Audiovisual 

Projeto Experimental de 
Fotografia 

Ter cursado a AA Auxiliar os professores nos exercícios da 
atividade 

A combinar 1 30 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Atelier de Projeto 
I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII 

Ter cursado Atelier de Projeto VIII auxiliar os alunos nas atividades de projeto, 
montagem de cortes, fachadas e 
preparação de elementos complementares 
como maquetes 

42/52 1 90 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Expressão Gráfica: Desenho 
Livre 

Ter cursado as AAS de Expressão Gráfica auxiliar os alunos na representação livre, 
técnicas de desenho e utilização correta 
dos materiais 

32/42 1 60 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Expressão Gráfica: Desenho 
Arquitetônico 

Ter cursado as AAS de Expressão Gráfica auxiliar os alunos na representação livre, 
técnicas de desenho e utilização correta 
dos materiais 

32/42 1 60 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Expressão Gráfica: 
Perspectiva e Sombra 

Ter cursado as AAS de Expressão Gráfica auxiliar os alunos na representação livre, 
técnicas de desenho e utilização correta 
dos materiais 

32/43 1 60 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Geometria Descritiva: 
Fundamentos 

Ter cursado as AAs de Geometria Descritiva 
Fundamentos e Superfícies 

auxiliar na resolução de problemas 
relativos a visualização de planos, volumes, 
retas e superfícies 

32/42 1 90 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Geometria Descritiva: 
Superfícies 

Ter cursado as AAs de Geometria Descritiva 
Fundamentos e Superfícies 

auxiliar na resolução de problemas 
relativos a visualização de sólidos, 
helicóides e volumes 

32/42 1 90 
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Escola Curso Atividades/projetos de 
ensino 

Requisitos específicos para candidatura à 
monitoria 

Foco principal da atuação da monitoria Horários da 
monitoria 

Vagas Total de 
horas de 

monitoria 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Arquitetura e Computação 
Gráfica 

Ter cursado Arquitetura e Computação 
Gráfica 

auxiliar com as ferramentas AutoCAD e 
SketchUP e seus respectivos comandos 
específicos 

42/52 1 90 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Conforto Ambiental I, II e III Ter cursado Conforto Ambiental I e II auxiliar nos trabalhos práticos referentes à 
bioarquitetura, brises e proteção solar 

22/52 1 60 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Matemática para 
Arquitetura 

Ter cursado Matemática para Arquitetura / 
Cálculo Diferencial 

auxiliar os alunos na resolução de 
problemas e compreensão de fórmulas 

22/53 1 60 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Análise Estrutural / 
Resistência dos Materiais 

Ter cursado as AAs Análise Estrutural e 
Resistência dos Materiais 

auxiliar os alunos no entendimento do 
funcionamento das estruturas e resolução 
de exercícios práticos 

22/53 1 90 

Politécnica Engenharia Civil Análise Estrutural (Arq.) Ter cursado a Atividade Acadêmica Análise 
Estrutural (Arq.) ou Análise Estrutural III 
(Eng. Civil). 

Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

1 A definir 

Politécnica Engenharia Civil Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias e Gás para 
Edificações / Instalações 
Hidrossanitárias para 
Arquitetura (Arq.) 

Ter cursado uma das Atividades 
Acadêmicas. 

Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

2 A definir 

Politécnica Engenharia Civil Resistência dos Materiais 
(Arq.) 

Ter cursado a Atividade Acadêmica 
Resistência dos Materiais (Arq.) ou Análise 
Estrutural III (Eng. Civil). 

Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

1 A definir 

Politécnica Engenharia Civil Sistemas Estruturais I, II e 
III (Arq.) 

Ter cursado a Atividade Acadêmica - 
Sistemas Estruturais III 

Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

1 A definir 

Politécnica Engenharia Civil Análise Estrutural I, II, III / 
Estática das Construções/ 
Projeto Orientado: Estática 
das Construções 

Ter cursado a Atividade Acadêmica Análise 
Estrutural III 

Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

2 A definir 

Politécnica Engenharia Civil Análise Estrutural IV e V Ter cursado a Atividade Acadêmica de 
Análise Estrutural V 

Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

2 A definir 

Politécnica Engenharia Civil Estrutura de Aço / Projetos 
de Estruturas de Aço e de 
Madeira 

Ter cursado a Atividade Acadêmica de 
Estrutura de Aço 

Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

2 A definir 

Politécnica Engenharia Civil Hidráulica Ter cursado a Atividade Acadêmica. Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

1 A definir 
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Escola Curso Atividades/projetos de 
ensino 

Requisitos específicos para candidatura à 
monitoria 

Foco principal da atuação da monitoria Horários da 
monitoria 

Vagas Total de 
horas de 

monitoria 

Politécnica Engenharia Civil Geologia de Engenharia Ter cursado a Atividade Acadêmica. Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

1 A definir 

Politécnica Engenharia Civil Mecânica dos Solos I / 
Mecânica dos Solos II 

Ter cursado a Atividade Acadêmica de 
Mecânica dos Solos II 

Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

2 A definir 

Politécnica Engenharia Civil Projeto de Estruturas Ter cursado a Atividade Acadêmica. Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

1 A definir 

Politécnica Engenharia Civil Topografia e 
Georreferenciamento / 
Projeto Orientado: 
Topografia e 
Georreferenciamento / 
Topografia: Fundamentos e 
Medições / Topografia: 
Digital Aplicada 

Ter cursado a Atividade Acadêmica de 
Topografia e Georreferenciamento ou 
Topografia: Digital Aplicada 

Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

2 A definir 

Politécnica Engenharia Civil Redes de Água e Esgotos Ter cursado a Atividade Acadêmica. Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

1 A definir 

Politécnica Engenharia Civil Infraestrutura de 
Transportes II / Projeto de 
Infraestrutura de 
Transportes 

Ter cursado a Atividade Acadêmica de 
Projeto de Infraestrutura de Transportes 

Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

1 A definir 

Politécnica Engenharia Civil Concreto Armado I / 
Concreto Armado II 

Ter cursado a Atividade Acadêmica de 
Concreto Armado II 

Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

1 A definir 

Politécnica Engenharia Civil Infraestrutura de 
Transportes I / 
Infraestrutura e Mobilidade 
/ Projeto Orientado: 
Infraestrutura e Mobilidade 

Ter cursado a Atividade Acadêmica de 
Infraestrutura de Transportes II ou 
Infraestrutura e Mobilidade. 

Auxiliar aluno no entendimento da teoria e 
resolução de exercícios 

Tarde e/ou 
Vespertino 

2 A definir 

Politécnica Engenharia da 
Computação 

Desafios da Profissão do 
Engenheiro da 
Computação/ Sistemas 
Digitais 

Ter cursado e aprovado em Desafios da 
Profissão do Engenheiro da Computação 

Projeto para desenvolvimento de insumos 
e componentes que serão utilizados nas 
atividades técnicas iniciais do curso 

41 1 60 

Politécnica Jogos Digitais Algoritmos e Estruturas de 
Dados em C++ 

Ter cursado a atividade e obtido média 
igual ou superior a 7.0 

Auxiliar na resolução de dúvidas dos 
estudantes.  

Vespertino 
(17h às 19h) 
no 35 e 55  

2 30 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS   

Unidade Acadêmica de Graduação  -   UAGRAD   

Escola Curso Atividades/projetos de 
ensino 

Requisitos específicos para candidatura à 
monitoria 

Foco principal da atuação da monitoria Horários da 
monitoria 

Vagas Total de 
horas de 

monitoria 

Politécnica Jogos Digitais Processamento Gráfico Ter cursado a atividade e obtido média 
igual ou superior a 7.0 

Auxiliar na resolução de dúvidas dos 
estudantes.  

Vespertino 
(17h às 19h) 
qualquer dia 
da semana 

1 30 

Saúde Compartilhadas 
da Escola de 
Saúde 

Histologia e Embriologia  Ter realizado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno, 
ter recebido nota mínima de 8,0 no grau 
oficial. Ter disponibilidade de horários. 

Apoio ao professor durante as aulas 
realizadas no laboratório e também apoio 
as dúvidas dos alunos em momentos fora 
da sala de aula. 

Horários das 
atividades 

acadêmicas e 
próximos a 

ela. 

1 30 

Saúde Compartilhadas 
da Escola de 
Saúde 

Estudos e Práticas em 
Microbiologia 

Ter realizado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno, 
ter recebido nota mínima de 8,0 no grau 
oficial. Ter disponibilidade de horários. 

Apoio ao professor durante as aulas 
realizadas no laboratório e também apoio 
as dúvidas dos alunos em momentos fora 
da sala de aula. 

Horários das 
atividades 

acadêmicas e 
próximos a 

ela. 

1 30 

Saúde Compartilhadas 
da Escola de 
Saúde 

Imunologia Ter realizado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno, 
ter recebido nota mínima de 8,0 no grau 
oficial. Ter disponibilidade de horários. 

Apoio ao professor durante as aulas 
realizadas no laboratório e também apoio 
as dúvidas dos alunos em momentos fora 
da sala de aula. 

Horários das 
atividades 

acadêmicas e 
próximos a 

ela. 

1 30 

Saúde Compartilhadas 
da Escola de 
Saúde 

Bioquímica  Ter realizado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno, 
ter recebido nota mínima de 8,0 no grau 
oficial. Ter disponibilidade de horários. 

Apoio ao professor durante as aulas 
realizadas no laboratório e também apoio 
as dúvidas dos alunos em momentos fora 
da sala de aula. 

Horários das 
atividades 

acadêmicas e 
próximos a 

ela. 

1 30 

Saúde Compartilhadas 
da Escola de 
Saúde 

Fisiologia  Ter realizado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno, 
ter recebido nota mínima de 8,0 no grau 
oficial. Ter disponibilidade de horários. 

Apoio ao professor durante as aulas 
realizadas no laboratório e também apoio 
as dúvidas dos alunos em momentos fora 
da sala de aula. 

Horários das 
atividades 

acadêmicas e 
próximos a 

ela. 

1 30 

Saúde Compartilhadas 
da Escola de 
Saúde 

Epidemiologia  Ter realizado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno, 
ter recebido nota mínima de 8,0 no grau 
oficial. Ter disponibilidade de horários. 

Apoio ao professor durante as aulas 
realizadas no laboratório e também apoio 
as dúvidas dos alunos em momentos fora 
da sala de aula. 

Horários das 
atividades 

acadêmicas e 
próximos a 

ela. 

1 30 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS   

Unidade Acadêmica de Graduação  -   UAGRAD   

Escola Curso Atividades/projetos de 
ensino 

Requisitos específicos para candidatura à 
monitoria 

Foco principal da atuação da monitoria Horários da 
monitoria 

Vagas Total de 
horas de 

monitoria 

Saúde Compartilhadas 
da Escola de 
Saúde 

Estudos e Práticas em 
Fisiologia Humana I e II. 

Ter realizado as duas atividades 
acadêmicas (FISIOLOGIA I E (FISIOLOGIA II) 
previamente, ter se destacado como aluno, 
ter recebido nota mínima de 8 no grau 
oficial. Ter disponibilidade de horários. 

Auxiliar os alunos que cursam a disciplina 
com o conteúdo específico ministrado 
Proporcionar ao monitor uma aproximação 
com a vida acadêmica e com a disciplina de 
fisiologia. Apoio ao desenvolvimento de 
exercícios específicos (estudos dirigidos) 
com base nas dificuldades dos acadêmicas. 

Horários da 
oferta da AA 

e horários 
próximos 

1 30 

Saúde Enfermagem Fundamentos de 
Enfermagem 

Ter realizado as atividades acadêmicas de 
Fundamentos de Enfermagem e Cuidado 
na Saúde do Adulto: bases fundamentais 
previamente, ter se destacado como aluno, 
ter recebido nota mínima de 8 no grau 
oficial. Ter disponibilidade de horários para 
a monitoria. 

Nestas atividades acadêmicas o estudante 
terá o primeiro contato do estudante com 
as técnicas específicas do campo da 
enfermagem, e constituem o espaço para o 
mesmo desenvolver as habilidades e 
conhecimentos básicos necessários a 
profissão. O monitor auxilia o professor no 
acompanhamento e orientação dos alunos 
na realização das técnicas em laboratório 
de habilidades e de simulação. Ainda, o 
monitor serve de reforço para o aluno 
treinar as habilidades antes de entrar em 
campo de prática. 

Horários das 
atividades 

acadêmicas e 
próximos a 

ela. 

1 60 

Saúde Enfermagem Bases Fundamentais de 
Enfermagem na Rede de 
Atenção à Saúde 

Ter realizado as atividades acadêmicas de 
Fundamentos de Bases Fundamentais de 
Enfermagem na Rede de Atenção à Saúde 
previamente, ter se destacado como aluno, 
ter recebido nota mínima de 8 no grau 
oficial. Ter disponibilidade de horários para 
a monitoria. 

Nestas atividades acadêmicas o estudante 
terá o primeiro contato do estudante com 
as técnicas específicas do campo da 
enfermagem, e constituem o espaço para o 
mesmo desenvolver as habilidades e 
conhecimentos básicos necessários a 
profissão. O monitor auxilia o professor no 
acompanhamento e orientação dos alunos 
na realização das técnicas em laboratório 
de habilidades e de simulação. Ainda, o 
monitor serve de reforço para o aluno 
treinar as habilidades antes de entrar em 
campo de prática. 

Horários das 
atividades 

acadêmicas e 
próximos a 

ela. 

1 60 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS   

Unidade Acadêmica de Graduação  -   UAGRAD   

Escola Curso Atividades/projetos de 
ensino 

Requisitos específicos para candidatura à 
monitoria 

Foco principal da atuação da monitoria Horários da 
monitoria 

Vagas Total de 
horas de 

monitoria 

Saúde Enfermagem Cuidado Integral à Saúde 
Mental 

Acompanhar o professor e os acadêmicos 
na organização, realização e avaliação das 
atividades com os pacientes no ambiente 
hospitalar; acompanhar o professor e os 
acadêmicos nas visitas á comunidade 
terapêutica, associações de familiares de 
pacientes e outras que forem programadas 
no semestre; Acompanhar os pacientes e 
alunos em atividades fora da unidade de 
internação, mas dentro da área hospitalar;  
Auxiliar os acadêmicos nos estudos de 
casos e nas evoluções de enfermagem nos 
prontuários dos pacientes; Auxiliar os 
acadêmicos nas entrevistas com os 
pacientes para coleta de dados para estudo 
de casos e Auxiliar o professor na avaliação 
diária das  situações vivenciadas. 

Ter disponibilidade de horário, facilidade 
nas relações humanas, ética, e ter 
responsabilidade. Ter realizado a atividade 
acadêmica previamente, ter se destacado 
como aluno, ter recebido nota mínima de 8 
no grau oficial.   

Horários das 
atividades 

acadêmicas e 
próximos a 

ela. 

1 30 

Saúde Enfermagem Semiologia e Semiotécnica 
na Enfermagem  

Ter realizado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno, 
ter recebido nota mínima de 8,0 no grau 
oficial. Ter disponibilidade de horários. 

Esta AA é realizada em laboratório de 
habilidades, e contempla o 
desenvolvimento de competências 
essenciais ao aluno, tanto as habilidades 
técnicas, conhecimentos específicos de 
anamnese e as atitudes na entrevista e 
avaliação dos usuários. Requer 
treinamento repetido de habilidades, e 
nesta lógica se insere o monitor, que 
auxilia no acompanhamento de técnicas, 
juntamente com o professor. O monitor 
serve de reforço para o aluno treinar as 
habilidades antes de entrar em campo de 
prática. 

Horários das 
atividades 

acadêmicas e 
próximos a 

ela. 

1 60 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS   

Unidade Acadêmica de Graduação  -   UAGRAD   

Escola Curso Atividades/projetos de 
ensino 

Requisitos específicos para candidatura à 
monitoria 

Foco principal da atuação da monitoria Horários da 
monitoria 

Vagas Total de 
horas de 

monitoria 

Saúde Enfermagem Pesquisa em Enfermagem II Ter disponibilidade de horário, facilidade 
nas relações humanas, ética, e ter 
responsabilidade. Ter realizado a atividade 
acadêmica previamente, ter se destacado 
como aluno, ter recebido nota mínima de 
8,0 no grau oficial.  

Auxílio ao aprendizado extraclasse aos 
acadêmicos regularmente matriculados na 
atividade acadêmica de Pesquisa em 
Enfermagem II. Acompanhar o professor e 
os acadêmicos na realização das atividades 
da AA.  

Horários das 
atividades 

acadêmicas e 
próximos a 

ela. 

1 30 

Saúde Gastronomia Habilidades Básicas de 
Cozinha 

Aprovação na Atividade Acadêmica Pré-preparo e auxílio durante a aula 61 e 21 (10A) 1 45 

Saúde Gastronomia Habilidades Básicas de 
Cozinha 

Aprovação na Atividade Acadêmica Pré-preparo e auxílio durante a aula 33 e 53 (10B) 1 45 

Saúde Gastronomia Técnicas Gastronômicas 
Orientais 

Aprovação na Atividade Acadêmica Pré-preparo e auxílio durante a aula 21 e 31 (10B) 1 45 

Saúde Gastronomia Confeitaria Aprovação na Atividade Acadêmica Pré-preparo e auxílio durante a aula 41 1 45 

Saúde Nutrição Técnica dietética e culinária 
I  

Ter aprovação na disciplina auxiliar professor nas atividades de 
laboratório 

Ter 
disponibilida

de nas 
segundas à 

tarde 

1 30 

Saúde Nutrição Bioquímica - 
compartilhadas 

Ter aprovação na disciplina disponibilidade em qualquer horário - 
auxiliar alunos em atividade teóricas 

Disponibilida
de em 

qualquer 
horário 

1 30 

Saúde Nutrição Técnica dietética e culinária 
I 

Ter aprovação na disciplina aluno precisa ter disponibilidade nas 
quartas tarde - auxiliar professor nas 
atividades de laboratório 

Ter 
disponibilida

de nas 
quartas à 

tarde 

1 30 

Saúde Nutrição Métodos analíticos 
aplicados aos alimentos 

Ter aprovação na disciplina aluno precisa ter disponibilidade nas 
quartas tarde - auxiliar professor nas 
atividades de laboratório 

Ter 
disponibilida

de nas 
quartas à 

tarde 

1 30 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS   

Unidade Acadêmica de Graduação  -   UAGRAD   

Escola Curso Atividades/projetos de 
ensino 

Requisitos específicos para candidatura à 
monitoria 

Foco principal da atuação da monitoria Horários da 
monitoria 

Vagas Total de 
horas de 

monitoria 

Saúde Nutrição Dietoterapia Infantil Ter aprovação na disciplina disponibilidade em qualquer horário - 
auxiliar alunos em atividades 
teóricas/estudos de caso 

Disponibilida
de em 

qualquer 
horário 

1 30 

Saúde Psicologia Psicologia da Criança I Ter aprovação na disciplina Auxílio aos alunos em horário de sala de 
aula e extraclasse 

A combinar 
com o 

professor 

1 30 

Saúde Psicologia Psicologia Experimental Ter aprovação na disciplina Auxílio aos alunos em horário de sala de 
aula e extraclasse 

A combinar 
com o 

professor 

1 30 

Saúde Psicologia Fundamentos da 
Neuropsicologia 

Ter aprovação na disciplina Auxílio aos alunos em horário de sala de 
aula e extraclasse 

A combinar 
com o 

professor 

1 30 

saúde Psicologia Bases da teoria 
psicanalítica 

Ter aprovação na disciplina Auxílio aos alunos em horário de sala de 
aula e extraclasse 

A combinar 
com o 

professor 

1 30 

Saúde Psicologia Pesquisa em Psicologia Ter aprovação na disciplina Auxílio aos alunos em horário de sala de 
aula e extraclasse 

A combinar 
com o 

professor 

1 30 

 


