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EDITAL UAGRAD Nº 001/2021  

SELEÇÃO DE MONITORES PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS 

SÃO LEOPOLDO 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 São Leopoldo, 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 São 

Leopoldo 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 São Leopoldo. 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 São Leopoldo, 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.  

 

São Leopoldo, 08 de janeiro de 2021.  

 

 

 

Prof. Dr. Pe Sérgio Eduardo Mariucci 

Diretor Unidade Acadêmica de Graduação  

 



  

    

  5  

  

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS   

Unidade Acadêmica de Graduação  -   UAGRAD   

  

Anexo I – Campus São Leopoldo – 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 

Indústria 
Criativa 

Publicidade e 
Propaganda 

Desenho de Som Ter cursado a atividade e dominar  Adobe 
Premiere 

Auxiliar colegas na produção de material 
sonoro 

Quinta-feira à 
noite 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Publicidade e 
Propaganda 

Identidade Visual Ter cursado a atividade e dominar Adobe 
Ilustrator 

Auxiliar colegas na produção de 
identidades visuais 

Sexta-feira à 
noite 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Publicidade e 
Propaganda 

Pesquisa de Mercado Ter cursado a atividade Auxiliar colegas na tabulação de resultados Sexta-feira à 
noite 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Relações 
Públicas 

Gestão e Produção de 
Eventos 

1) Ter cursado atividade equivalente 
(Ambientação e Representação em 
Eventos) ou experiência em produção de 
eventos; 2) Ter disponibilidade nos 
horários de aula OBRIGATORIAMENTE 
QUINTAS  noturno e em outros a combinar 
com a professora; 3) Vaga para aluno(a)de 
RP. 

Auxiliar na aplicação das atividades 
práticas que são desenvolvida pelos alunos 
ao longo do semestre 

Quarta-feira 
à noite 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Relações 
Públicas 

Tópicos Especiais - 
Mercado I 

1) Ter disponibilidade nos horários de aula 
OBRIGATORIAMENTE QUARTAS  noturno; 
2) Vaga para aluno(a) de RP. 

Auxiliar na aplicação das atividades 
práticas que são desenvolvida pelos alunos 
ao longo do semestre 

Quarta-feira 
à noite 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Relações 
Públicas 

Carreiras da Comunicação 1) Ter cursado a atividade acadêmica; 2) 
Ter disponibilidade nos horários de aula 
OBRIGATORIAMENTE TERÇAS; 3) Vaga para 
aluno(a) de RP. 

Auxiliar na aplicação das atividades 
práticas que são desenvolvida pelos alunos 
ao longo do semestre 

Terça-feira à 
noite 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Relações 
Públicas 

Comunicação Digital e 
Interativa  

1) Ter cursado a atividade acadêmica 2) Ter 
disponibilidade nos horários de aula 
OBRIGATORIAMENTE QUINTAS  noturno; 
3) Vaga para aluno(a) de RP. 

Auxiliar na aplicação das atividades 
práticas que são desenvolvida pelos alunos 
ao longo do semestre 

Quinta-feira à 
noite 

1 30 

Indústria 
Criativa 

Relações 
Públicas 

Estágio em RP I 1) Ter cursado a atividade acadêmica; 2) 
Ter disponibilidade nos horários de aula 
OBRIGATORIAMENTE TERÇAS noturno; 3) 
Vaga para aluno(a)de RP. 

Auxiliar na aplicação das atividades 
práticas que são desenvolvida pelos alunos 
ao longo do semestre 

Terça-feira à 
noite 

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 

Letras Comunicação da Ciência Evidenciar domínio de escrita e de 
competências comunicativas em língua 
portuguesa para apoiar alunos da 
Universidade. É necessário ter domínio de 
recursos como podcast, mídia de 
transmissão de informações, e sobre a 
organização de infográficos. 

Apoio a alunos nos processos de 
compreensão leitora e de escrita em língua 
portuguesa; resolução de dificuldades 
referentes aspectos de organização textual; 
organização de material para elucidação de 
dúvidas; apoio a individual presencial ou 
virtual.  

Vários 
horários 

3 120 

Indústria 
Criativa 

Letras Elementos de Latim Ter cursado a atividade Elementos de 
Latim. Ter disponibilidade nos horários em 
que a atividade é ofertada. Ter domínio de 
informática. 

Apoio na resolução de dificuldades de 
compreensão de conteúdos; organização 
de material para elucidação de dúvidas; 
apoio a alunos em sala de aula; apoio ao 
professor em atividades de ensino. 

Terça-feira à 
noite 

1 90 

Indústria 
Criativa 

Letras Introdução à Língua Inglesa 
(Noite) 

Ter cursado atividade de Língua Inglesa II 
ou Inglês III: Língua e Cultura. Ter 
disponibilidade nos horários em que a 
atividade é ofertada. Ter domínio de 
informática. 

Apoio na resolução de dificuldades de 
compreensão de conteúdos; organização 
de material para elucidação de dúvidas; 
apoio a alunos em sala de aula; apoio ao 
professor em atividades de ensino. 

Quinta-feira à 
noite 

1 120 

Indústria 
Criativa 

Letras Laboratório de Ensino de 
Língua Portuguesa 

Ter cursado atividade de Laboratório de 
Ensino de Língua Portuguesa. Ter 
disponibilidade nos horários em que a 
atividade é ofertada. Ter domínio de 
informática. 

Apoio na resolução de dificuldades de 
compreensão de conteúdos; organização 
de material para elucidação de dúvidas; 
apoio a alunos em sala de aula; apoio ao 
professor em atividades de ensino. 

Quinta-feira à 
noite 

1 120 

Indústria 
Criativa 

Letras Língua Inglesa I (Noite) Ter cursado atividade de Língua Inglesa II 
ou Inglês III: Língua e Cultura. Ter 
disponibilidade nos horários em que a 
atividade é ofertada. Ter domínio de 
informática. 

Apoio na resolução de dificuldades de 
compreensão de conteúdos; organização 
de material para elucidação de dúvidas; 
apoio a alunos em sala de aula; apoio ao 
professor em atividades de ensino. 

Quinta-feira à 
noite 

1 120 

Indústria 
Criativa 

Letras Língua Inglesa II (Noite) Ter cursado atividade de Língua Inglesa II 
ou Inglês III: Língua e Cultura. Ter 
disponibilidade nos horários em que a 
atividade é ofertada. Ter domínio de 
informática. 

Apoio na resolução de dificuldades de 
compreensão de conteúdos; organização 
de material para elucidação de dúvidas; 
apoio a alunos em sala de aula; apoio ao 
professor em atividades de ensino. 

Quinta-feira à 
noite 

1 120 
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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 

Letras Oficina de Experimentação 
Textual  

Ter cursado a atividade Experimentação 
Textual ou Oficina de Experimentação 
Textual. Ter disponibilidade nos horários 
em que a atividade é ofertada. Ter domínio 
de informática. 

Apoio na resolução de dificuldades de 
compreensão de conteúdos; organização 
de material para elucidação de dúvidas; 
apoio a alunos em sala de aula; apoio ao 
professor em atividades de ensino. 

Segunda-
feira, terça-

feira e  
quarta-feira à 

noite. 

3 120 

Indústria 
Criativa 

Letras Sintaxe I Ter cursado atividade Sintaxe I. Ter 
disponibilidade nos horários em que a 
atividade é ofertada. Ter domínio de 
informática. 

Apoio na resolução de dificuldades de 
compreensão de conteúdos; organização 
de material para elucidação de dúvidas; 
apoio a alunos em sala de aula; apoio ao 
professor em atividades de ensino. 

Segunda-feira 
à noite 

1 120 

Indústria 
Criativa 

Letras Texto e Discurso Ter cursado atividade Texto e Discurso. Ter 
disponibilidade nos horários em que a 
atividade é ofertada. Ter domínio de 
informática. 

Apoio na resolução de dificuldades de 
compreensão de conteúdos; organização 
de material para elucidação de dúvidas; 
apoio a alunos em sala de aula; apoio ao 
professor em atividades de ensino. 

Quarta-feira 
à noite 

1 90 

Indústria 
Criativa 

Fotografia Luz e Estúdio O monitor já deve ter cursado a atividade 
de Luz e Estúdio e ter conhecimentos de 
iluminação 

Auxílio nas aulas práticas de Luz e Estúdio Terça-feira à 
noite 

1 60 

Indústria 
Criativa 

Fotografia Fotografia na Publicidade O monitor já deve ter cursado a atividade 
de Luz e Estúdio  e de Fotografia na 
Publicidade e ter conhecimentos de 
iluminação 

Auxiliar nas aulas práticas de Fotografia na 
Publicidade 

Quarta-feira 
à noite 

1 60 

Indústria 
Criativa 

Jornalismo Produção Escrita e 
Argumentação 

Ter cursado a atividade Apoiar docente no acompanhamento de 
alunos 

Quinta-feira à 
noite 

1 60 

Indústria 
Criativa 

Jornalismo Narrativas e Escrita Criativa Ter cursado a atividade Apoiar docente no acompanhamento de 
alunos 

Terça-feira à 
noite 

1 60 

Indústria 
Criativa 

Jornalismo Fotografia Ter cursado a atividade Apoiar docente no acompanhamento de 
alunos 

Quarta-feira 
à noite 

1 60 

Indústria 
Criativa 

Jornalismo Fotografia Ter cursado a atividade Apoiar docente no acompanhamento de 
alunos 

Sexta-feira à 
noite 

1 60 

Indústria 
Criativa 

Jornalismo Seminário Projeto de 
Pesquisa 

Ter cursado a atividade Apoiar docente no acompanhamento de 
alunos 

Quinta-feira à 
noite 

1 60 

Indústria 
Criativa 

Jornalismo Jornalismo Investigativo Ter cursado a atividade Apoiar docente no acompanhamento de 
alunos 

Sexta-feira à 
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 

Jornalismo Jornalismo Literário Ter cursado a atividade Apoiar docente no acompanhamento de 
alunos 

Segunda-feira 
à noite 

1 60 

Indústria 
Criativa 

Jornalismo Jornalismo e História do 
Brasil 

Ter cursado a atividade Apoiar docente no acompanhamento de 
alunos 

Terça-feira à 
noite 

1 60 

Indústria 
Criativa 

Jornalismo Audiovisual e Notícia Ter cursado a atividade e possuir 
conhecimento do software Adobe 
Premiere 

Apoiar docente no acompanhamento de 
alunos 

Quinta-feira à 
noite 

1 60 

Indústria 
Criativa 

Jornalismo Jornalismo Audiovisual e 
Reportagem 

Ter cursado a atividade e possuir 
conhecimento do software Adobe 
Premiere 

Apoiar docente no acompanhamento de 
alunos 

Segunda-feira 
à noite 

1 60 

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 

Produção Audiovisual Ter cursado a AA Auxiliar os professores nos exercícios da 
atividade 

A combinar 1 30 

Indústria 
Criativa 

Realização 
Audiovisual 

Processos e práticas em TV Ter cursado a AA de Produção Audiovisual Auxiliar os professores nos exercícios da 
atividade 

A combinar 1 30 

Humanidades História Teorias da História I Ter cursado a atividade acadêmica com 
aproveitamento igual ou superior a 7. 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos 
e apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA. 

Turno a 
combinar  

1 75 

Humanidades História História da América II Ter cursado a atividade acadêmica com 
aproveitamento igual ou superior a 7. 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos 
e apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA. 

Turno a 
combinar  

1 75 

Humanidades História História do Brasil I Ter cursado a atividade acadêmica com 
aproveitamento igual ou superior a 7. 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos 
e apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA. 

Turno a 
combinar  

1 75 

Humanidades História História Medieval Ocidental Ter cursado a atividade acadêmica com 
aproveitamento igual ou superior a 7. 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos 
e apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA. 

Turno a 
combinar  

1 75 

Humanidades História História Moderna I Ter cursado a atividade acadêmica com 
aproveitamento igual ou superior a 7. 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos 
e apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA. 

Turno a 
combinar  

1 75 

Humanidades História História da Ásia Ter cursado a atividade acadêmica com 
aproveitamento igual ou superior a 7. 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos 
e apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA. 

Turno a 
combinar  

1 75 
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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 

Humanidades História Metodologia do Ensino de 
História 

Ter cursado a atividade acadêmica com 
aproveitamento igual ou superior a 7. 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos 
e apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA. 

Turno a 
combinar 

1 75 

Humanidades História Debate Historiográfico 
Recente 

Ter cursado a atividade acadêmica com 
aproveitamento igual ou superior a 7. 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos 
e apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA. 

Turno a 
combinar  

1 75 

Humanidades Pedagogia Políticas Públicas em 
Educação 

Ter cursado todas as AAs do 1º semestre; 
AA Profissão Docente: instituições e 
Políticas Educacionais com rendimento 
igual ou superior a 7 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos 
e apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA. 

Tarde e 
vespertino 

2 360 

Humanidades Pedagogia  Inclusão e Educação Ter cursado todas as AAs do 1º semestre e 
AA Inclusão e Educação com rendimento 
igual o superior a 7 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos 
e apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA. 

Tarde e 
vespertino 

1 120 

Humanidades Pedagogia Planejamento e 
Organização da Ação 
Pedagógica 

Ter cursado a AA Teorias e Saberes do 
Currículo, AA Planejamento e Organização 
da Ação Pedagógica com rendimento igual 
ou superior a 7 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos 
e apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA. 

Tarde e 
vespertino 

1 90 

Humanidades Pedagogia Brinquedoteca Ter cursado AA Infância e Educação Infantil 
I com rendimento igual ou superior a 7 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos, 
apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA e 
organização da Brinquedoteca 

Tarde e 
vespertino 

1 120 

Humanidades Pedagogia Infância e Educação Infantil 
II 

Ter cursado AA Infância e Educação Infantil 
I com rendimento igual ou superior a 7 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos, 
apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA e 
organização da Brinquedoteca 

Tarde e 
vespertino 

1 120 

Humanidades Pedagogia Políticas Públicas em 
Educação 

Ter cursado todas as AAs do 1º semestre; 
AA Profissão Docente: instituições e 
Políticas Educacionais com rendimento 
igual ou superior a 7 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos 
e apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA. 

Tarde e 
vespertino 

1 150 

Humanidades Pedagogia Alfabetização e Letramento 
I 

Ter cursado AA Teorias de Aprendizagem; 
AA Alfabetização e Letramento I com 
rendimento igual ou superior a 7 

Auxiliar os(as) alunos(as) em seus estudos 
e apoio ao(à) professor(a) na organização e 
pesquisa de materiais relacionados à AA. 

Tarde e 
vespertino 

1 120 
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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 

Humanidades Serviço Social Seminário Temático de 
Participação e Controle 
Social 

O aluno já ter cursado o 3º semestre. Deve 
mostrar-se motivado e interessado em 
novas experiências. 
Ter uma boa avaliação das AAs já 
realizadas. 

Apoio à professora na preparação das 
diversas atividades inclusive as 
relacionadas com as atividades práticas 
que a AA requer. 

Horário a 
combinar 

com o 
professor 

1 120 

Humanidades Serviço Social Pesquisa em Serviço Social I O aluno já ter cursado o 2º semestre do 
Curso. Ter uma boa avaliação das AAs já 
realizadas. Deve mostrar-se motivado e 
interessado em novas experiências. 

Apoio à professora na preparação das 
diversas atividades da AA e apoio nos 
estudos dos alunos 

Horário a 
combinar 

com o 
professor 

1 120 

Humanidades Serviço Social Política e Legislação  Social O aluno deve ter cursado até o 2º 
semestre. Ter uma boa avaliação das AAs já 
realizadas. Deve mostrar-se motivado e 
interessado em novas experiências. 

Apoio à professora na preparação das 
diversas atividades da AA e apoio nos 
estudos dos alunos 

Horário a 
combinar 

com o 
professor 

1 120 

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 

Saúde Anatomia - 
Laboratório 
(vários cursos) 

Anatomia Humana Ter realizado as duas atividades 
acadêmicas (ANATOMIA I E ANATOMIA II, 
ou equivalentes nos demais cursos da 
saúde) previamente, ter se destacado 
como aluno, ter recebido nota mínima de 8 
no grau oficial. Ter disponibilidade de 
horários  

Auxílio ao aprendizado extraclasse aos 
acadêmicos regularmente matriculados nas 
atividades acadêmicas de anatomia.  
Proporcionar ao académico monitor uma 
aproximação com a vida acadêmica e com 
os conhecimentos nas diversas 
abrangências da anatomia humana.   

A ser definido 
pelo 

professor e 
aluno, porém 
possibilidade 

de 
distribuição 
dos horários 

nos três 
turnos 

 

8 90 a 120 



  

    

  11  

  

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 Biologia Anatomia Vegetal Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Biogeografia Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Biologia Celular e 
Molecular  

Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Biologia e Planejamento da 
Conservação 

Aprovação na atividade acadêmica; 
Disponibilidade de horário para apoio aos 
alunos fora do horário de aula no 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula; acompanhar saídas a 
campo. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Biologia Quantitativa Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Contaminação Ambiental e 
Monitoramento de 
Organismos Aquáticos 

Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 
 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 
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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 Biologia Diversidade de Cordados: 
Peixes, Anfíbios e Répteis 

Aprovação na atividade acadêmica 
correlata; disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula; acompanhar saídas a 
campo 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Diversidade de 
Gimnospermas e 
Angiospermas 

Aprovação na atividade acadêmica; 
Disponibilidade de horário para apoio aos 
alunos fora do horário de aula no 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula; acompanhar saídas a 
campo. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Diversidade de 
Invertebrados Artrópodes 

Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula; acompanhar saídas a 
campo 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Diversidade de 
Invertebrados não 
Artrópodes 

Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula; acompanhar saídas a 
campo 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Diversidade Vegetal: 
Briófitas, Pteridófitas e 
Gimnospermas 

Aprovação na atividade acadêmica 
correlata; disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar saídas a 
campo 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Ecologia de Comunidades Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula; acompanhar saídas a 
campo 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 
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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 Biologia Ecologia de Populações Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula. 

Auxiliar alunos nas atividades/estudos 
relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Ecologia e Manejo de 
Ecossistemas 

Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Educação Ambiental Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula; acompanhar saídas a 
campo 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Evolução Biológica Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite. 

Auxiliar alunos nas atividades/estudos 
relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Genética Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Geologia Ambiental Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula; acompanhar saídas a 
campo 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Histologia e Embriologia Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 
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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 Biologia Instrumentos de Gestão 
Ambiental 

Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Levantamento de Fauna e 
Flora 

Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar saídas a 
campo 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Manejo de Populações Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Microbiologia Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Morfologia e Fisiologia 
Animal Comparada I 

Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Morfologia e Fisiologia 
Animal Comparada II 

Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Protozoários e Cromistas Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula; acompanhar saídas a 
campo 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 
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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 Biologia Técnicas para Diagnóstico 
Molecular 

Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biologia Vigilância Sanitária, 
Epidemiológica e Ambiental 

Aprovação na atividade acadêmica; 
disponibilidade de horário para 
atendimento aos alunos em horário 
vespertino e noite; acompanhar práticas 
em sala de aula e laboratório. 

Apoio em práticas. Auxiliar alunos nas 
atividades/estudos relacionados à AA 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Biomedicina Diagnóstico Molecular I Aprovação na respectiva Atividade 
Acadêmica 

Auxiliar os alunos e apoiar as aulas 
práticas 

Horários de 
aula, se 
possível 

1 30 

Saúde Biomedicina Análises toxicológicas e 
toxicologia forense 

Aprovação nas respectivas Atividades 
Acadêmicas 

Auxiliar os alunos e apoiar as aulas 
práticas 

Horários de 
aula, se 
possível 

1 30 

Saúde Biomedicina Imunologia clínica Aprovação na respectiva Atividade 
Acadêmica 

Auxiliar os alunos e apoiar as aulas 
práticas 

Horários de 
aula, se 
possível 

1 30 

Saúde Biomedicina Microbiologia clínica Aprovação na respectiva Atividade 
Acadêmica; ter sido monitor voluntário na 
AA previamente 

Auxiliar os alunos e apoiar as aulas 
práticas 

Horários de 
aula, se 
possível 

1 30 

Saúde Biomedicina Parasitologia Clínica Aprovação na respectiva Atividade 
Acadêmica 

Auxiliar os alunos e apoiar as aulas 
práticas 

Horários de 
aula, se 
possível 

1 30 

Saúde Biomedicina Laboratório Clínico Aprovação na respectiva Atividade 
Acadêmica ou ter sido aprovado em pelo 
menos 4 AAs clínicas 

Auxiliar os alunos e apoiar as aulas 
práticas 

Horários de 
aula, se 
possível 

1 30 

Saúde Biomedicina Vivência Biomédica Aprovação na respectiva Atividade 
Acadêmica 

Auxiliar os alunos e apoiar as aulas 
práticas 

Horários de 
aula, se 
possível 

1 30 

Saúde Biomedicina Genética Humana I Aprovação na respectiva Atividade 
Acadêmica ou similar 

Auxiliar os alunos e apoiar as aulas 
práticas 

Horários de 
aula, se 
possível 

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 Biomedicina Citopatologia Clínica Aprovação na respectiva Atividade 
Acadêmica  

Auxiliar os alunos e apoiar as aulas 
práticas 

Horários de 
aula, se 
possível 

1 30 

Saúde Biomedicina Hematologia Clínica Aprovação na respectiva Atividade 
Acadêmica  

Auxiliar os alunos e apoiar as aulas 
práticas 

Horários de 
aula, se 
possível 

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 

Prestar apoio ao aprendizado auxiliando na 
resolução de dúvidas dos alunos; propor 
atividades de apoio usando algum meio 
eletrônico. 

Horários da 
oferta da AA 

e horários 
próximos 

1 60 

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 da 
oferta da AA 

e horários 
próximos 

1 60 

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 da 
oferta da AA 

e horários 
próximos 

1 60 

Saúde Compartilhadas 
da Escola de 
Saúde  

Imunologia 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 imunologia. 
Acompanhar o professor e os acadêmicos 
na realização das atividades da AA.  

Horários da 
oferta da AA 

e horários 
próximos 

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 

Auxiliar alunos nos estudos dirigidos e 
exercícios 

Horários da 
oferta da AA 

e horários 
próximos 

1 60 

Saúde Educação Física Atletismo ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

Acompanhamento e auxílio direto ao 
professor nas experiências corporais 
pertinentes à cultura de movimento. Além 
de auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remotas. 

23 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 Educação Física Basquetebol ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

Acompanhamento e auxílio direto ao 
professor nas experiências corporais 
pertinentes à cultura de movimento. Além 
de auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remotas. 

32 1 30 

Saúde Educação Física Capoeira ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

Acompanhamento e auxílio direto ao 
professor nas experiências corporais 
pertinentes à cultura de movimento. Além 
de auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remotas. 

33 ou 51  2 30 

Saúde Educação Física Dança ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

Acompanhamento e auxílio direto ao 
professor nas experiências corporais 
pertinentes à cultura de movimento. Além 
de auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remotas. 

63 1 30 

Saúde Educação Física Futebol  ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

Acompanhamento e auxílio direto ao 
professor nas experiências corporais 
pertinentes à cultura de movimento. Além 
de auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remotas. 

33 ou 51 2 30 

Saúde Educação Física Ginástica Coreografada ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

Acompanhamento e auxílio direto ao 
professor nas experiências corporais 
pertinentes à cultura de movimento. Além 
de auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remotas. 

23 ou 52 2 30 

Saúde Educação Física Ginástica Olímpica ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

Acompanhamento e auxílio direto ao 
professor nas experiências corporais 
pertinentes à cultura de movimento. Além 
de auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remotas. 

21 ou 33 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 

Saúde Educação Física Handebol ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

Acompanhamento e auxílio direto ao 
professor nas experiências corporais 
pertinentes à cultura de movimento. Além 
de auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remotas. 

23 1 30 

Saúde Educação Física Judô ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

Acompanhamento e auxílio direto ao 
professor nas experiências corporais 
pertinentes à cultura de movimento. Além 
de auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remotas. 

33 1 30 

Saúde Educação Física Natação ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

Acompanhamento e auxílio direto ao 
professor nas experiências corporais 
pertinentes à cultura de movimento. Além 
de auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remotas. 

62 ou 63 2 30 

Saúde Educação Física Voleibol ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

Acompanhamento e auxílio direto ao 
professor nas experiências corporais 
pertinentes à cultura de movimento. Além 
de auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remotas. 

43 1 30 

Saúde Educação Física Ginástica Rítmica ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

Acompanhamento e auxílio direto ao 
professor nas experiências corporais 
pertinentes à cultura de movimento. Além 
de auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remotas. 

53 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 Educação Física Anátomo-fisiologia do 
sistema nervoso 

ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

 Acompanhamento e auxílio ao aluno em 
Laboratórios Específicos nos horários 
definidos, em comum acordo, com o 
professor e alunos (as) da turma. Além de 
auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remotas. 

A combinar 
com o 

professor e a 
turma 

1 30 

Saúde Educação Física Avaliação em Educação 
Física 

ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

 Acompanhamento e auxílio ao aluno em 
Laboratórios Específicos nos horários 
definidos, em comum acordo, com o 
professor e alunos (as) da turma. Além de 
auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remota 

A combinar 
com o 

professor e a 
turma 

1 30 

Saúde Educação Física Fisiologia Aplicada ao 
Exercício 

ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

 Acompanhamento e auxílio ao aluno em 
Laboratórios Específicos nos horários 
definidos, em comum acordo, com o 
professor e alunos (as) da turma. Além de 
auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remota 

A combinar 
com o 

professor e a 
turma 

1 30 

Saúde Educação Física Fundamentos da 
Biomecânica 

ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

 Acompanhamento e auxílio ao aluno em 
Laboratórios Específicos nos horários 
definidos, em comum acordo, com o 
professor e alunos (as) da turma. Além de 
auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remota 

A combinar 
com o 

professor e a 
turma 

1 30 

Saúde Educação Física Ginástica Laboral e Postural ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

 Acompanhamento e auxílio ao aluno em 
Laboratórios Específicos nos horários 
definidos, em comum acordo, com o 
professor e alunos (as) da turma. Além de 
auxiliar o professor(a) nas atividades 
desenvolvidas no TEAMS, enquanto 
perdurarem as atividades remota 

A combinar 
com o 

professor e a 
turma 

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 Educação Física Fundamentos dos 
Exercícios Físicos OU 
Educação Física: Cenário da 
Carreira 

ter aprovação com nota superior a 7 nesta 
Atividade Acadêmica e disponibilidade de 
tempo compatível com a monitoria. 

Acompanhamento e auxílio direto ao 
professor nas experiências corporais 
pertinentes às culturas de movimento e 
dinamizar a comunicação e envolvimento 
dos alunos ingressantes com a comunidade 
universitária. Além de auxiliar o 
professor(a) nas atividades desenvolvidas 
no TEAMS, enquanto perdurarem as 
atividades remotas. 

23 ou 53 2 30 

Saúde Educação Física ESTÁGIOS NÃO 
OBRIGATÓRIOS 

ter aprovação com nota superior a 7 na 
Atividade Acadêmica de Fundamentos 
Teóricos-metodológicos da Educação Física  
(com ênfase em Planejamentos de Ensino) 
e disponibilidade de tempo compatível 
com a monitoria. 

 Acompanhamento e auxílio em Ambientes 
Virtuais ao aluno(a) que planeja fazer 
Estágio Não-obrigatório. Ter horários 
definidos, em comum acordo, com o 
Coordenador do Curso de Educação Física. 

A combinar 
com o 

Coordenador 
do Curso de 

Educação 
Física 

1 30 

Saúde Enfermagem Fundamentos de 
Enfermagem   

Ter realizado as duas atividades 
acadêmicas previamente, ter se destacado 
como aluno, ter recebido nota mínima de 
8,0 no grau oficial. Ter disponibilidade de 
horários  

Ter realizado as duas atividades 
acadêmicas previamente, ter se destacado 
como aluno, ter recebido nota mínima de 
8,0 no grau oficial. Ter disponibilidade de 
horários. 

A combinar 1 60 

Saúde Enfermagem Cuidado na Saúde do 
Adulto: Bases 
Fundamentais  

Ter realizado as duas atividades 
acadêmicas previamente, ter se destacado 
como aluno, ter recebido nota mínima de 
8,0 no grau oficial. Ter disponibilidade de 
horários  

Ter realizado as duas atividades 
acadêmicas previamente, ter se destacado 
como aluno, ter recebido nota mínima de 
8,0 no grau oficial. Ter disponibilidade de 
horários. 

Horários da 
oferta da AA 

e horários 
próximos 

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 á Saúde 
Mental  

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.  

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 à 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. 

Horários da 
oferta da AA 

e horários 
próximos 

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 da 
oferta da AA 

e horários 
próximos 

2 90 
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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, 
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 da 
oferta da AA 

e horários 
próximos 

1 30 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Atletismo Misto Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 60 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Atletismo Misto Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 60 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Basquete Feminino Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 60 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Basquete Masculino Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 60 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Dança Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 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 Equipes 
Esportivas 

Eventos Esportivos Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 60 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Eventos Esportivos Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 60 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Futebol Masculino Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 120 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Futsal Feminino Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 120 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Futsal Masculino Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 120 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Handebol Feminino Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 60 



  

    

  24  

  

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 Equipes 
Esportivas 

Handebol Masculino Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 60 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Lutas (Judô) Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 60 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Lutas (Jiu-jitsu) Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 60 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Lutas (Taekwondo) Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 30 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Rugby Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 30 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Tênis de Mesa Misto Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 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 Equipes 
Esportivas 

Vôlei Feminino Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 120 

Saúde Equipes 
Esportivas 

Vôlei Masculino Estar cursando Educação Física Licenciatura 
ou Bacharelado; Estar matriculado em no 
máximo, 28 (vinte e oito) créditos e no 
mínimo de (4 quatro) créditos, enquanto 
for monitor; Ter disponibilidade para atuar 
no vespertino. 

Acompanhamento de treinamentos e 
eventos esportivos. 

A combinar 1 120 

Saúde Farmácia Bioquímica Clínica Ter cursado com aprovação com nota 
superior a 8,0. 

Atendimento aos alunos e ajudar nas aulas 
práticas 

A combinar A 
combi

nar 

60 

Saúde Farmácia Controle de Qualidade de 
Medicamentos e 
Cosméticos 

Ter cursado com aprovação com nota 
superior a 8,0. 

Atendimento aos alunos e ajudar nas aulas 
práticas 

A combinar A 
combi

nar 

60 

Saúde Farmácia Farmacognosia  Ter cursado com aprovação com nota 
superior a 8,0. 

Ajudar nas aulas práticas A combinar A 
combi

nar 

60 

Saúde Farmácia Química Farmacêutica Ter cursado com aprovação com nota 
superior a 8,0. 

Atendimento aos alunos A combinar A 
combi

nar 

60 

Saúde Fisioterapia Avaliação 
musculoesquelética 

Ter cursado com aprovação superior a 7,5 
a atividade acadêmica e disponibilidade 
para acompanhar as aulas 

Auxiliar durante as práticas realizadas em 
aula e em horários extra classe 

41 e nos 
intervalos 

entre as aulas 

1 60 

Saúde Fisioterapia Avaliação Fisioterapêutica 
Neurocardiorespiratória 

Ter cursado com aprovação superior a 7,5 
a atividade acadêmica e disponibilidade 
para acompanhar as aulas 

Auxiliar durante as práticas realizadas em 
aula e em horários extra classe 

42 e nos 
intervalos 

entre as aulas 

1 60 

Saúde Fisioterapia Eletro, Termo e Fototerapia Ter cursado com aprovação superior a 7,5 
a atividade acadêmica e disponibilidade 
para acompanhar as aulas 

Auxiliar durante as práticas realizadas em 
aula e em horários extra classe 

31 e nos 
intervalos 

entre as aulas 

1 60 

Saúde Fisioterapia Terapia Manual Articular Ter cursado com aprovação superior a 7,5 
a atividade acadêmica e disponibilidade 
para acompanhar as aulas 

Auxiliar durante as práticas realizadas em 
aula e em horários extra classe 

21 e nos 
intervalos 

entre as aulas 

1 60 
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Saúde Fisioterapia Reabilitação Funcional III Ter cursado com aprovação superior a 7,5 
a atividade acadêmica e disponibilidade 
para acompanhar as aulas 

Auxiliar durante as práticas realizadas em 
aula e em horários extra classe 

41 e nos 
intervalos 

entre as aulas 

1 60 

Saúde Fisioterapia Anatomia Palpatória 
Funcional 

Ter cursado com aprovação superior a 7,5 
a atividade acadêmica e disponibilidade 
para acompanhar as aulas 

Auxiliar durante as práticas realizadas em 
aula e em horários extra classe 

61 e nos 
intervalos 

entre as aulas 

1 30 

Saúde Gastronomia Habilidades Básicas de 
Cozinha 

Aprovação na Atividade Acadêmica Pré-preparo e auxílio durante a aula 23 1 45 

Saúde Gastronomia Técnicas Gastronômicas 
Europeias 

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

Saúde Gastronomia Panificação Aprovação na Atividade Acadêmica Pré-preparo e auxílio durante a aula 53 (10B) 1 30 

Saúde Gastronomia Confeitaria Aprovação na Atividade Acadêmica Pré-preparo e auxílio durante a aula 21 1 45 

Saúde Medicina  Anatomia por Imagens I Ter sido aprovado na atividade acadêmica 
de Anatomia por Imagens I 

Programa de aulas online; auxílio nas 
atividades práticas (se retornarem/ quando 
retornarem). 

Parte da 
carga horária 
extraclasse e 

parte no 
horário das 

aulas 

3 30 

Saúde Medicina  Citologia e Histologia Geral 
I 

Ter sido aprovado na atividade acadêmica 
de Citologia e Histologia I em curso da área 
da saúde. 

Auxílio em atividades extraclasse, 
resolução de dúvidas dos alunos, 
elaboração de material para auxílio aos 
alunos 

Matutino 
e/ou 

vespertino, 
parte no 

horário das 
aulas 

1 30 

Saúde Medicina  Fisiologia Médica e Biofísica 
I 

Ter sido aprovado na atividade acadêmica 
de Fisiologia Médica e Biofísica I. 

Auxílio em atividades extraclasse, 
resolução de dúvidas dos alunos, revisão 
dos conteúdos, participação das atividades 
da liga de fisiologia 

Matutino 
e/ou 

vespertino 

2 30 

Saúde Medicina  Interação Indivíduo 
Comunidade I 

Ter sido aprovado nas atividades 
acadêmicas de Interação Indivíduo 
Comunidade I 

Auxílio pedagógico em horários extra 
classe, elaboração de material para auxílio 
online aos alunos, participação em ações 
junto à comunidade 

Matutino 
e/ou 

vespertino 

12 30 
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Vagas Total de 
horas de 

monitoria 

Saúde Medicina  Raciocínio Clínico 
Epidemiológico Semiologia 
(Normal I, II e III) (Alterada 
II e III) 

Alunos do Curso de Medicina a partir do 4º 
semestre (já tendo cursado e tido 
aprovação nas semiologias normais I, II e 
III). 

Monitoria com os alunos no laboratório de 
simulação (horário extraclasse), monitoria 
com os alunos no ambiente hospitalar 
(extraclasse), acompanhar os alunos nas 
aulas de semiologia, quando possível 
(horário de aula), acompanhar os alunos 
nas aulas práticas do laboratório de 
semiologia, participar das atividades da 
Liga de Semiologia Clínica, programa de 
treinamento interno de monitores com os 
professores da disciplina 

Parte da 
carga horária 
extraclasse e 

parte no 
horário das 

aulas, se 
possível 

6 30 

Saúde Medicina  Introdução à Epidemiologia 
e à Biostatística 

Alunos do curso de Medicina; ter sido 
aprovado na atividade de Introdução à 
Biomedicina e à Bioestatística.  

Auxílio em atividades extraclasse, 
resolução de dúvidas dos alunos, 
elaboração de material para auxílio aos 
alunos, elaboração de um caderno de 
exercícios  

Parte da 
carga horária 
extraclasse e 

parte no 
horário das 

aulas, se 
possível 

2 30 

Saúde Medicina  Anatomia Humana I Ter cursado anatomia humana I. Monitoria com os alunos no laboratório de 
anatomia (horário extraclasse) 

Matutino 
e/ou 

vespertino 

2 30 

Saúde Medicina  Anatomia Humana II Ter cursado anatomia humana II.  Monitoria com os alunos no laboratório de 
anatomia (horário extraclasse) 

Matutino 
e/ou 

vespertino 

2 30 

Saúde Medicina  Anatomia por Imagens II Ter sido aprovado na atividade acadêmica 
de Anatomia por Imagens II 

Auxílio em atividades extraclasse, 
resolução de dúvidas dos alunos, auxílio 
em atividades práticas 

Parte da 
carga horária 
extraclasse e 

parte no 
horário das 

aulas, se 
possível 

3 30 

Saúde Medicina  Bioquímica Ter sido aprovado nas atividades 
acadêmicas de Bioquímica e Fisiologia 
Médica e Biofísica I 

Auxílio em atividades extraclasse 
(resolução de exercícios e auxílio em 
trabalhos) e esclarecimento de dúvidas dos 
alunos. 

Matutino, 
vespertino  

1 30 
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Saúde Medicina  Ciclos da Vida I Ter sido aprovado na AA Ciclos da Vida I e II Auxílio em atividades extraclasse 
(resolução de exercícios e auxílio em 
trabalhos), resolução de dúvidas dos 
alunos 

Matutino 
e/ou 

vespertino 

3 30 

Saúde Medicina  Citologia e Histologia Geral 
II 

Ter sido aprovado na atividade acadêmica 
de Citologia e Histologia II em curso da 
área da saúde. 

Auxílio em atividades extraclasse no 
laboratório de microscopia, resolução de 
dúvidas dos alunos, preparo de material 
para auxilio online aos alunos, auxílio na 
montagem das provas práticas 

Matutino 
e/ou 

vespertino, 
parte no 

horário das 
aulas de for 

possível 

2 30 

Saúde Medicina  Fisiologia Médica e Biofísica 
II 

Alunos dos cursos da saúde, que tenham 
sido aprovados nas AAs de anatomia e 
fisiologia, ou que tenham cursado as AAs 
de Fisiologia Médica e Biofísica I e II. 

Auxílio em atividades extraclasse, 
resolução de dúvidas dos alunos, auxílio 
em atividades práticas, participação das 
atividades da liga de fisiologia 

Parte da 
carga horária 
extraclasse e 

parte no 
horário das 

aulas 

2 30 

Saúde Medicina  Bioquímica Aplicada Ter sido aprovado nas atividades 
acadêmicas de Bioquímica Aplicada e 
Fisiologia Médica e Biofísica II 

Auxílio em atividades extraclasse 
(resolução de exercícios e auxílio em 
trabalhos) e esclarecimento de dúvidas dos 
alunos. 

Matutino, 
vespertino 

e/ou horário 
conveniente 

aluno-
monitor (a 
combinar) 

1 30 

Saúde Medicina  Ciclos da Vida II Ter sido aprovado na AA Ciclos da Vida I e II Auxílio em atividades extraclasse 
(resolução de exercícios e auxílio em 
trabalhos), resolução de dúvidas dos 
alunos 

Matutino  1 30 

Saúde Medicina  Genética Médica Alunos do curso de medicina após o 3º 
semestre (ou já ter cursado genética 
médica) 

Auxílio em atividades 
extraclasse  (resolução de exercícios e 
auxílio em trabalhos), resolução de dúvidas 
dos alunos, participar das atividades da 
Liga Acadêmica de genética médica. 

Parte da 
carga horária 
extraclasse e 

parte no 
horário das 

aulas, se 
possível 

2 30 
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Saúde Medicina  Fundamentos de Bioética Alunos do curso de Medicina; ter sido 
aprovado na atividade de Fundamentos de 
Bioética 

Auxílio em atividades extraclasse, 
resolução de dúvidas dos alunos, 
elaboração de material para auxílio aos 
alunos. 

Matutino 
e/ou 

vespertino 

2 30 

Saúde Medicina  Imunologia Alunos do curso de Medicina que já 
cursaram e foram aprovados na disciplina 
de Imunologia 

Auxilio de atividades extraclasse Parte da 
carga horária 
extraclasse 

2 30 

Saúde Medicina  Microbiologia Ter cursado Microbiologia em curso da 
área da saúde.  Disponibilidade para 
auxiliar nas aulas práticas. 

Auxílio pedagógico durante as aulas 
práticas e em horários extra classe. 

Obrigatoriam
ente nos 

turnos das 
aulas práticas 

1 30 

Saúde Medicina  Introdução à farmacologia ter cursado e sido aprovado em Introdução 
à farmacologia 

Auxílio pedagógico (auxílio na resolução de 
exercícios, esclarecimento de dúvidas)  em 
horários extra classe 

A combinar 1 30 

Saúde Medicina  Metodologia Científica Alunos do curso de Medicina; ter sido 
aprovado na atividade de Metodologia 
Científica 

Auxílio em atividades extraclasse, 
resolução de dúvidas dos alunos, 
elaboração de material para auxílio aos 
alunos. 

Parte da 
carga horária 
extraclasse e 

parte no 
horário das 

aulas, se 
possível 

1 30 

Saúde Medicina  Farmacologia Médica Ter sido aprovado na atividade acadêmica 
de Farmacologia Médica 

Auxílio em atividades extraclasse 
(resolução de exercícios e auxílio em 
trabalhos), resolução de dúvidas dos 
alunos 

A combinar 3 30 

Saúde Nutrição Métodos Analíticos 
aplicados a alimentos 

Média final acima de 8,0 e disponibilidade 
nos horários indicados 

Auxílio ao professor nas aulas práticas 
laboratório 

Segunda-feira 
à noite 

1 30 

Saúde Nutrição Nutrição e Dietética 
Materno infantil 

Média final acima de 8,0 e disponibilidade 
nos horários indicados 

Auxílio aos alunos em exercícios e estudos 
de casos 

Segunda-feira 
vespertino 

1 30 

Saúde Nutrição Nutrição e Dietética da 
criança e do adolescente 

Média final acima de 8,0 e disponibilidade 
nos horários indicados 

Auxílio aos alunos em exercícios e estudos 
de casos 

Terças 
vespertino e 

tarde 

1 30 

Saúde Nutrição Nutrição e Dietética do 
Adulto e do Idoso 

Média final acima de 8,0 e disponibilidade 
nos horários indicados 

Auxílio aos alunos em exercícios e estudos 
de casos 

Sexta-feira à 
noite 

1 30 
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Saúde Nutrição Gastronomia e culturas 
alimentares 

Média final acima de 8,0 e disponibilidade 
nos horários indicados 

Auxílio ao professor nas aulas práticas 
laboratório 

Quinta-feira à 
noite 

1 30 

Saúde Nutrição Dietoterapia do Adulto Média final acima de 8,0 e disponibilidade 
nos horários indicados 

Auxílio aos alunos em exercícios e estudos 
de casos 

Vespertino, 
quintas noite 

quando o 
professor 
solicitar e 

outra noite 

1 30 

Saúde Nutrição Dietoterapia Infantil Média final acima de 8,0 e disponibilidade 
nos horários indicados 

Auxílio aos alunos em exercícios e estudos 
de casos 

Vespertino, 
quartas noite 

quando o 
professor 
solicitar e 

outra noite 

1 30 

Saúde Nutrição Microbiologia Média final acima de 8,0 e disponibilidade 
nos horários indicados 

Auxílio ao professor nas aulas práticas 
laboratório 

Segunda-feira 
tarde e noite 

1 30 

Saúde Nutrição Microbiologia Média final acima de 8,0 e disponibilidade 
nos horários indicados 

Auxílio ao professor nas aulas práticas 
laboratório 

Terça-feira 
noite, quarta-
feira noite e 
quinta-feira 

manhã 

1 30 

Saúde Nutrição Técnica Dietética e 
culinária I 

Média final acima de 8,0 e disponibilidade 
nos horários indicados 

Auxílio ao professor nas aulas práticas 
laboratório 

Terça-feira à 
noite 

1 30 

Saúde Nutrição Técnica Dietética e 
culinária II 

Média final acima de 8,0 e disponibilidade 
nos horários indicados 

Auxílio ao professor nas aulas práticas 
laboratório 

Quarta-feira 
à noite 

1 30 

Saúde Nutrição Análise Bromatológica Média final acima de 8,0 e disponibilidade 
nos horários indicados 

Auxílio ao professor nas aulas práticas 
laboratório 

Segunda-feira 
à noite 

1 30 

Saúde Psicologia Clínica e Subjetivação 
Contemporânea 

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

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Bases da Teoria 
Psicanalítica 

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

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 
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Saúde Psicologia Clinica Psicológica: Base 
Cognitiva 

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

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Estágio Básico e 
Profissional em Psicologia 

Ter cursado as atividades acadêmicas 
previamente, ter se destacado como aluno,  
ter recebido nota mínima de 8 no grau 
oficial e ter disponibilidade de horários. 

Acompanhar os alunos estagiários em seus 
projetos de estágio,  fazendo contatos com 
locais e atendendo os alunos em suas 
demandas (módulos , relatórios)  

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Ética Profissional  Ter cursado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno,  
ter recebido nota mínima de 8 no grau 
oficial e ter disponibilidade de horários. 

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Fundamentos da 
Neurofisiologia 

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

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Genética Humana Ter cursado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno,  
ter recebido nota mínima de 8 no grau 
oficial e ter disponibilidade de horários. 

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Intervenções nas Relações 
de Trabalho 

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

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Oficina I: Ser Humano e 
Subjetivação  

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

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Processos de Avaliação 
Psicológica I 

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

Auxiliar os alunos nas aplicações de 
testagens e correções e elaboração de 
laudos psicológicos. Auxiliar o professor 
nas atividades práticas em sala de aula e 
tirar dúvidas dos alunos em horários 
extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 
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Saúde Psicologia Processos de Avaliação 
Psicológica II 

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

Auxiliar os alunos nas aplicações de 
testagens e correções e elaboração de 
laudos psicológicos. Auxiliar o professor 
nas atividades práticas em sala de aula e 
tirar dúvidas dos alunos em horários 
extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Processos de Avaliação 
Psicológica III 

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

Auxiliar os alunos nas aplicações de 
testagens e correções e elaboração de 
laudos psicológicos. Auxiliar o professor 
nas atividades práticas em sala de aula e 
tirar dúvidas dos alunos em horários 
extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Processos Grupais Ter cursado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno,  
ter recebido nota mínima de 8 no grau 
oficial e ter disponibilidade de horários. 

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Processos Psicológicos 
Básicos 

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

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Psicologia da Criança I Ter cursado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno,  
ter recebido nota mínima de 8 no grau 
oficial e ter disponibilidade de horários. 

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Psicologia da Criança II  Ter cursado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno,  
ter recebido nota mínima de 8 no grau 
oficial e ter disponibilidade de horários. 

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Psicologia do Adulto Ter cursado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno,  
ter recebido nota mínima de 8 no grau 
oficial e ter disponibilidade de horários. 

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Psicologia Experimental  Ter cursado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno,  
ter recebido nota mínima de 8 no grau 
oficial e ter disponibilidade de horários. 

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 
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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 Psicologia Psicologia Institucional  Ter cursado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno,  
ter recebido nota mínima de 8 no grau 
oficial e ter disponibilidade de horários. 

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Psicopatologia  Ter cursado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno,  
ter recebido nota mínima de 8 no grau 
oficial e ter disponibilidade de horários. 

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Psicopatologia Descritiva: 
Sistemas Classificatórios  

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

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Saúde Psicologia Saúde Mental Coletiva Ter cursado a atividade acadêmica 
previamente, ter se destacado como aluno,  
ter recebido nota mínima de 8 no grau 
oficial e ter disponibilidade de horários. 

Auxiliar o professor nas atividades práticas 
em sala de aula e tirar dúvidas dos alunos 
em horários extraclasse. 

A combinar A 
combi

nar 

A 
combinar 

Gestão e 
Negócios 

Administração e 
Ciências 
Contábeis 

Matemática Financeira e 
Análise de Investimentos 

Aprovação na atividade acadêmica 
(Matemática Financeira ou Análise de 
Investimentos), 
com Grau final igual ou superior a 
9,0. 

Auxílio nos exercícios e dúvidas dos alunos 
- resolução de exercícios 

Vespertino e 
noite 

1 30 

Gestão e 
Negócios 

Administração e 
Ciências 
Contábeis 

Cenário Profissional e 
Fundamentos de 
Contabilidade 
e Contabilidade para 
Tomada de 
Decisão 

Aprovação na atividade acadêmica 
(Cenário Profissional e Fundamentos de 
Contabilidade ou Contabilidade 
Introdutória), 
com Grau final igual ou superior a 
9,0. 

Auxílio nos exercícios e dúvidas dos alunos 
- resolução de exercícios 

Vespertino e 
noite 

1 30 

Gestão e 
Negócios 

Administração e 
Ciências 
Contábeis 

Gestão Financeira de Curto 
Prazo, Administração 
Financeira de Curto Prazo; 
Finanças empresariais I 

Aprovação na atividade acadêmica (Gestão 
Financeira de Curto Prazo, 
Administração Financeira de Curto Prazo 
ou Finanças empresariais I), 
com Grau final igual ou superior a 
9,0. 

Auxílio nos exercícios e dúvidas dos alunos 
- resolução de exercícios 

Vespertino e 
noite 

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 

Gestão e 
Negócios 

Administração e 
Ciências 
Contábeis 

Finanças Corporativas, 
Administração Financeira 
de 
Longo Prazo; Finanças 
empresariais II 

Aprovação na atividade acadêmica 
(Finanças Corporativas, Administração 
Financeira de Longo Prazo ou Finanças 
empresariais II), 
com Grau final igual ou superior a 
9,0. 

Auxílio nos exercícios e dúvidas dos alunos 
- resolução de exercícios 

Vespertino e 
noite 

1 30 

Gestão e 
Negócios 

Ciências 
Contábeis 

Conceitos, Procedimentos e 
Rotinas da Contabilidade 

Aprovação na atividade acadêmica 
(Contabilidade Básica ou Conceitos, 
Procedimentos e Rotinas da 
Contabilidade), 
com Grau final igual ou superior a 
9,0. 

Auxílio nos exercícios e dúvidas dos alunos 
- resolução de exercícios 

Vespertino e 
noite 

1 30 

Gestão e 
Negócios 

Administração e 
Ciências 
Contábeis 

Mercados, Investimentos e 
Riscos 

Aprovação na atividade acadêmica 
(Finanças I (Investimento e Risco) ou 
Mercados, Investimentos e Riscos), 
com Grau final igual ou superior a 
9,0. 

Auxílio nos exercícios e dúvidas dos alunos 
- resolução de exercícios 

Vespertino e 
noite 

1 30 

Gestão e 
Negócios 

GIL Programa de Aprendizagem 
1 | Oficina de Raciocínio 
Lógico-Quantitativo 

Conhecimentos de Matemática Atendimento a alunos A definir com 
o professor 
da oficina 

1 90 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Computação Gráfica Ter cursado as atividades Atelier de Projeto 
II e Arquitetura e Computação Gráfica. Ter 
conhecimentos de AutoCAD / SketchUp / 
Revit 

Atender alunos com dificuldades ou com 
pouco conhecimento dos meios digitais 
(AutoCad, SketchUp e Revit). 

Manhã ou 
Tarde ou 

Vespertino 
ou Noite  

9 60 ou 90 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Gabinete Experimental de 
Equipamentos e Materiais 

Ter cursado a atividade Construção III Atender alunos com pouco conhecimento 
dos sistemas construtivos convencionais e 
industrializados. 

Tarde ou 
Vespertino 

ou Noite 

1 90 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Laboratório de Conforto 
Ambiental 

Ter cursado a atividade Conforto 
Ambiental II. Ter conhecimentos de 
AutoCAD e SketchUp. 

Atender alunos com dificuldades na área 
de Conforto Térmico e Lumínico como 
também auxiliá-los nos testes de insolação 
de suas maquetes na calota solar. 

Manhã ou 
Tarde ou 

Vespertino  

3 60 ou 90 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Atelier de Projeto - Projetos 
Urbanos, Ambientais e 
Arquitetônicos 

Ter cursado as atividades Práticas Urbanas 
II e Atelier de Projeto V. 

Atender alunos com pouco domínio 
projetual nas áreas de Arquitetura, 
Urbanismo e Paisagismo. 

Tarde ou 
Vespertino 

ou Noite 

1 90 
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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 Arquitetura e 
Urbanismo 

Expressão Gráfica  Ter cursado a atividade Expressão Gráfica 
para Arquitetos III ou Expressão Gráfica: 
Perspectiva e Sombras 

Atender alunos com dificuldades de 
expressar e representar graficamente  o 
desenho a mão livre, o desenho 
arquitetônico e o croqui perspectivo. 

Manhã ou 
Tarde ou 

Vespertino 
ou Noite  

6 60 ou 90 

Politécnica Arquitetura e 
Urbanismo 

Geometria Descritiva Ter cursado a atividade Geometria 
Descritiva II ou Geometria Descritiva: 
Superfícies. 

Atender alunos com dificuldades de 
representar graficamente o desenho em 
projeção ortogonal.  

Manhã ou 
Tarde ou 

Vespertino 
ou Noite  

6 90 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Álgebra Linear O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Álgebra Vetorial e Matricial O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Análise Combinatória, 
Probabilidade Discreta e 
Grafos 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Aritmética O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Cálculo de Várias Variáveis O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Cálculo I: Estudo da 
Derivada / Cálculo 
Diferencial 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Cálculo II: Estudo da 
Integral / Cálculo Integral 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Cálculo III: Estudo das 
Séries 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Controle Estatístico da 
Qualidade / Probabilidade 
e Inferência Estatística 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Equações Diferenciais O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Equações Diferenciais e 
Séries 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Estatística Aplicada O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 
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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 Compartilhadas 
Engenharias 

Estatística Aplicada à Saúde O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Física: Eletricidade e 
Magnetismo 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Física: Eletromagnetismo O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Física: Mecânica A / 
Mecânica do Movimento 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Física: Mecânica B / 
Dinâmica das Rotações 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Física: Ondas e Ótica / 
Fenômenos Ondulatórios 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Fundamentos de Álgebra 
Linear 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Fundamentos de 
Probabilidade e Estatística 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Fundamentos Matemáticos 
para Sinais e Sistemas 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Matemática para 
Computação 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Matemática para Economia O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Matemática para Gestão e 
Negócios 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Métodos Numéricos / 
Métodos Numéricos 
Computacionais 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Química Geral O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Química Orgânica e 
Química Orgânica II 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Recorrência, Progressões e 
Matemática Financeira 

O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 
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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 Compartilhadas 
Engenharias 

Trigonometria e Polinômios O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

Politécnica Compartilhadas 
Engenharias 

Variáveis Complexas O aluno deverá ter cursado e sido 
aprovado na disciplina à qual se candidata. 

Apoio à aprendizagem do aluno Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

A definir 

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 

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 
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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 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 

Introdução à Engenharia da 
Computação 

Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas, listas de exercícios e 
procedimentos das práticas de laboratório 

Vespertino 
ou Noite 

2 90 

Politécnica Engenharia da 
Computação 

Sistemas Digitais Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas, listas de exercícios e 
procedimentos das práticas de laboratório 

Vespertino 
ou Noite 

2 90 

Politécnica Engenharia da 
Computação 

Prototipação Digital Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas, listas de exercícios e 
procedimentos das práticas de laboratório 

Vespertino 
ou Noite 

1 60 

Politécnica Engenharia de 
Controle e 
Automação 

Modelagem de Sistemas Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas, listas de exercícios e 
procedimentos das práticas de laboratório 

Vespertino 
ou Noite 

1 60 

Politécnica Engenharia de 
Controle e 
Automação 

Projeto de Pesquisa: 
Análise do Benefício da 
Vibração no Corpo Humano 

Ter cursado a disciplina de Introdução à 
Engenharia de Controle e Automação 

Auxiliar na pesquisa de estudo e aquisição 
de sinais vitais 

A combinar A 
definir 

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 

Politécnica Engenharia de 
Controle e 
Automação 

Sistemas de Controle Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas de conceitos e 
exercícios 

Vespertino 
ou Noite 

1 60 

Politécnica Engenharia de 
Produção 

Métodos Heurísticos em 
Sistemas Produtivos 

Ter cursado as disciplinas: Pesquisa 
Operacional I e Modelagem e Otimização 
de Sistemas Produtivos e ter média 
superior a 7 em ambas. 

Apoio a resolução das listas de exercício e 
uso de software 

Vespertino 2 A definir 

Politécnica Engenharia de 
Produção 

Modelagem de Dinâmica 
de Sistemas 

Ter cursado as disciplinas: Modelagem de 
Dinâmica de Sistemase ter média superior 
a 7 em ambas. 

Apoio a resolução das listas de exercício e 
uso de software 

Vespertino 2 A definir 

Politécnica Engenharia de 
Produção 

Modelagem e Otimização 
de Sistemas Produtivos 

Ter cursado as disciplinas: Pesquisa 
Operacional I e Modelagem e Otimização 
de Sistemas Produtivos e ter média 
superior a 8 em ambas. 

Apoio a resolução das listas de exercício e 
uso de software 

Vespertino 2 A definir 

Politécnica Engenharia 
Elétrica 

Desafios da Profissão do 
Eng. Eletricista 

Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas, listas de exercícios e 
procedimentos das práticas de laboratório 

Vespertino 
ou Noite 

1 60 

Politécnica Engenharia 
Elétrica 

Análise de Circuitos CC Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas, listas de exercícios e 
procedimentos das práticas de laboratório 

Vespertino 
ou Noite 

2 90 

Politécnica Engenharia 
Elétrica 

Análise de Circuitos CA Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas, listas de exercícios e 
procedimentos das práticas de laboratório 

Vespertino 
ou Noite 

1 60 

Politécnica Engenharia 
Elétrica 

Análise no Domínio da 
Frequência 

Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas de conceitos e 
exercícios 

Vespertino 
ou Noite 

1 60 

Politécnica Engenharia 
Elétrica 

Algoritmos e Linguagem de 
Programação C 

Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas de conceitos e 
exercícios 

Vespertino 
ou Noite 

2 60 

Politécnica Engenharia 
Elétrica 

Circuitos Microprocessados Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas, listas de exercícios e 
procedimentos das práticas de laboratório 

Vespertino 
ou Noite 

1 60 

Politécnica Engenharia 
Elétrica 

Instalações Elétricas Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas de exercícios e projetos Vespertino 
ou Noite 

1 60 

Politécnica Engenharia 
Elétrica 

Conversão de Energia e 
Máquinas Elétricas 

Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina de Máquinas Elétricas I e II 

Auxilio em dúvidas, listas de exercícios e 
procedimentos das práticas de laboratório 

Vespertino 
ou Noite 

1 60 

Politécnica Engenharia 
Eletrônica 

Projeto de Pesquisa: 
Análise do Benefício da 
Vibração no Corpo Humano 

Ter cursado a disciplina de Introdução à 
Engenharia 

Auxiliar na pesquisa de estudo e aquisição 
de sinais vitais 

A combinar 1 60 

Politécnica Engenharia 
Eletrônica 

Fundamentos de Eletrônica Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas, listas de exercícios e 
procedimentos das práticas de laboratório 

Vespertino 
ou Noite 

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 

Politécnica Engenharia 
Eletrônica 

Teoria Eletromagnética Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas de conceitos e 
exercícios 

Vespertino 
ou Noite 

1 60 

Politécnica Engenharia 
Eletrônica 

Processamento Analógico 
de Sinais 

Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas, listas de exercícios e 
procedimentos das práticas de laboratório 

Vespertino 
ou Noite 

1 60 

Politécnica Engenharia 
Eletrônica 

Estruturas de Dados em C Ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina 

Auxilio em dúvidas de conceitos e 
exercícios 

Vespertino 
ou Noite 

2 90 

Politécnica Engenharia 
Mecânica 

Modelagem Geométrica 
3D, CAD, PLM e CAM 

Ter cursado a disciplina Manufatura 
Assistida por Computador - CAM 

Apoio aos estudos e resolução de 
exercícios 

Vespertino 
ou Noite 

A 
definir 

120 

Politécnica Engenharia 
Mecânica 

Resistência dos Materiais A 
e B, Resistencia de 
Componentes Mecânicos 

Ter cursado a disciplina Resistência dos 
Materiais B 

Apoio aos estudos e resolução de 
exercícios 

Vespertino A 
definir 

120 

Politécnica Engenharia 
Mecânica 

Termodinâmica e Mecânica 
dos Fluídos 

Ter cursado a disciplina Mecânica dos 
Fluidos 

Apoio aos estudos e resolução de 
exercícios 

Vespertino A 
definir 

120 

Politécnica Engenharia 
Mecânica 

Transferência de Calor e 
Sistemas Térmicos 

Ter cursado a disciplina Sistemas Térmicos Apoio aos estudos e resolução de 
exercícios 

Vespertino A 
definir 

120 

Politécnica Engenharia 
Química 

Termodinâmica Química, 
Termodinâmica Aplicada e 
Físico-Química 

Ter cursado as respectivas disciplinas. Auxílio aos alunos dos cursos de 
Engenharia Química, de Alimentos, de 
Materiais e Ambiental nas referidas 
atividades. Em especial na resolução de 
exercícios das três atividades acadêmicas 

Tarde ou 
Vespertino 

ou Noite 

1 90 

Politécnica Engenharia 
Química 

Química Geral, 
Propriedades e Reações 
Químicas e Físico-Química 
de Elétrólitos 

Ter cursado Química Geral e Físico-Química 
de Elétrólitos.                                                                                                                   
Desejável ter cursado a disciplina Química 
Orgânica e ou Funções Orgânicas. 

Auxílio aos alunos de todos os cursos que 
possuem a atividade de Química Geral no 
currículo (Engenharias, Farmácia, Geologia, 
Biomedicina, etc.).  Apoio à atividade 
"Propriedades e reações Químicas" da 
Graduação Pro. Adicionalmente, apoio à 
atividade de Fisico-Química de Eletrólitos 
dos cursos de Engenharia Química, de 
Alimentos, de Materiais e Farmácia. Em 
especial na resolução de exercícios das 
duas atividades acadêmicas 

Tarde ou 
Vespertino 

ou Noite 

1 90 
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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 Engenharia 
Química 

Química Orgânica I; 
Funções Orgânicas e 
Química Orgânica 
experimental 

Ter cursado e ter sido aprovado nas 
disciplinas. 

Auxílio aos alunos de todos os cursos que 
possuem a atividade de Química Orgânica 
no currículo (Engenharia Química, de 
Alimentos, Ambiental, Farmácia, 
Biomedicina, etc.  Adicionalmente, apoio à 
atividade de Química Orgânica 
experimental. 

Tarde ou 
Vespertino 

ou Noite 

1 90 

Politécnica Física Projeto de Pesquisa: 
Análise do Benefício da 
Vibração no Corpo Humano 

Ter cursado a disciplina de Introdução à 
Física 

Auxiliar na pesquisa de estudo e aquisição 
de sinais vitais 

A combinar 1 60 

Politécnica Física Médica Projeto de Pesquisa: 
Análise do Benefício da 
Vibração no Corpo Humano 

Ter cursado as disciplinas de Anatomia e 
Fisiologia Humana 

Auxiliar na pesquisa de estudo e aquisição 
de sinais vitais 

A combinar 1 60 

Politécnica Geologia Aerofotogeologia Ter sido aprovado na referida disciplina 
com média igual ou superior a 7.0 

Apoio nas atividades da disciplina. A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Geologia Biogeografia e 
Paleoecologia 

Ter sido aprovado na referida disciplina 
com média igual ou superior a 7.0 

Apoio nas atividades da disciplina. A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Geologia Geofísica Ter sido aprovado na referida disciplina 
com média igual ou superior a 7.0 

Apoio nas atividades da disciplina. A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Geologia Geologia Econômica II Ter sido aprovado na referida disciplina 
com média igual ou superior a 7.0 

Apoio nas atividades da disciplina. A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Geologia Geologia Estrutural II Ter sido aprovado na referida disciplina 
com média igual ou superior a 7.0 

Apoio nas atividades da disciplina. A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Geologia Micropaleontologia Ter sido aprovado na referida disciplina 
com média igual ou superior a 7.0 

Apoio nas atividades da disciplina. A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Geologia Mineralogia I Ter sido aprovado na referida disciplina 
com média igual ou superior a 7.0 

Apoio nas atividades da disciplina. A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Geologia Paleontologia Ter sido aprovado na referida disciplina 
com média igual ou superior a 7.0 

Apoio nas atividades da disciplina. A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Geologia Petrologia Metamórfica Ter sido aprovado na referida disciplina 
com média igual ou superior a 7.0 

Apoio nas atividades da disciplina. A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Geologia Petrologia Sedimentar Ter sido aprovado na referida disciplina 
com média igual ou superior a 7.0 

Apoio nas atividades da disciplina. A combinar A 
definir 

A definir 
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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 Informática Estrutura Avançada de 
Dados I, Estrutura 
Avançada de Dados II e 
Algoritmos e Programação: 
Árvores e Ordenação 

Ter cursado a disciplina com aprovação 
mínima com nota 7.0 

Atendimentos presencial aos alunos A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Informática Fundamentos de Banco de 
dados, Banco de Dados I e 
Banco de dados II 

Ter cursado Banco de Dados II Atendimentos presencial aos alunos A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Informática Arquitetura de 
Computadores I, 
Arquitetura de 
Computadores II e Projeto 
de Sistemas Digitais 

Ter cursado Arquitetura de Computadores 
II com nota mínima 7.0 

Atendimentos presencial aos alunos A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Informática Lógica, Raciocínio Lógico e 
Matemática para 
Computação 

Ter cursado as disciplinas com aprovação 
mínima com nota 7.0 

Atendimentos presencial aos alunos A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Informática Programação I, Laboratório 
I, Programação II, 
Laboratório II, Algoritmos e 
Programação: 
Fundamentos e Algoritmos 
e Programação: Estruturas 
Lineares 

Ter cursado Programação II e Laboratório II 
e ter aprovação mínima com nota 7.0 

Atendimentos presencial aos alunos A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Matemática Ensino e Aprendizagem da 
Matemática, Estágio 
Supervisionado no Ensino 
Fundamental: Matemática 
e Estágio Supervisionado 
no Ensino Médio: 
Matemática 

Estar matriculado no segundo semestre do 
Curso de Matemática 

Auxiliar os professores e alunos das 
atividades na elaboração de materiais de 
ensino 

Tarde ou 
Noite 

1 A definir 

Politécnica Segurança da 
Informação 

Algoritmos e Programação 
em C++ 

Ter cursado a disciplina com aprovação ou 
ter cursado disciplina EQUIVALENTE com 
aprovação com grau igual ou superior a 8.5 

Apoio à aprendizagem do aluno A combinar A 
definir 

A definir 

Politécnica Segurança da 
Informação 

Estruturas de Dados em 
C++ 

Ter cursado a disciplina com aprovação ou 
ter cursado disciplina EQUIVALENTE com 
aprovação com grau igual ou superior a 8.5 

Apoio à aprendizagem do aluno A combinar A 
definir 

A definir 
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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 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.  

Preferência 
por 

vespertino 
(17h às 19h) 
nas terças e 

quintas-
feiras.  

1 30 

Politécnica Jogos Digitais Algoritmos e Programação 
em C++ 

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

Auxiliar na resolução de dúvidas dos 
estudantes.  

Preferência 
por 

vespertino 
(17h às 19h) 
nas segundas 

e quartas-
feiras 

1 30 

 


