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Edital nº 021/2021                                                 Ivaiporã, 04 de agosto de 2021. 

 

Divulga a abertura do Processo Seletivo 

para Monitoria Acadêmica das 

Faculdades Integradas do Vale do Ivaí. 

 

 A Direção Geral das Faculdades Integradas do Vale do Ivaí, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o presente Edital, com abertura das inscrições para 

o Programa de Monitoria  Acadêmica voluntária nos seguintes cursos e disciplinas: 

 

1 DAS VAGAS OFERTADAS 

  

Curso Disciplina 

Administração Contabilidade Gerencial 

Ciências Contábeis Contabilidade Comercial 

Direito Estágio Supervisionado V – Lab. de Estudos Jurídicos II 

Direito Estágio Supervisionado VI - Prática Jurídica IV 

Direito Estágio Supervisionado IX - Prática Jurídica VI 

Pedagogia Didática 

Tec. em Análise e Des. de Sistemas Programação e Sistemas Computacionais III 

Tec. em Análise e Des. de Sistemas Desenvolvimento de Sistemas para WEB II 

 

2 PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

As inscrições devem ser realizadas na Central de Atendimento (Secretaria 

Acadêmica) no período de 04 a 31 de agosto de 2021.  

Cada disciplina poderá ter, no máximo, três monitores.  

Havendo número maior de inscritos, serão selecionados pela ordem de:  

1. Maior período já cursado;   

2. Maior nota na disciplina pretendida;   

3. Maior idade do acadêmico.  

A monitoria deverá ocorrer por meio de atividades extracurriculares semanais, 

previamente estipuladas entre o professor orientador e o aluno monitor.  

Em casos excepcionais, que não comprometam as atividades curriculares dos 

http://www.univale.com.br/


 

 

   
Av. Minas Gerais, 651 – Fone/Fax (43) 3472-1414 | 99822.5127 | 99823-1747 – CEP 86.870-000 – Ivaiporã /PR. 

Home page:  www.univale.com.br 

 

acadêmicos, os monitores poderão participar de atividades em sala de aula, junto com o 

professor orientador.   

Somente acadêmicos das Faculdades Integradas do Vale do Ivaí e que já 

cursaram a disciplina poderão inscrever-se na monitoria.  

O professor orientador deverá encaminhar à Coordenação do Curso o plano de 

ensino para a monitoria, bem como deverá realizar acompanhamento por meio de ficha 

individual conforme modelo em anexo.  

Ao final da monitoria o acadêmico deverá encaminhar relatório ao seu professor 

orientador para que este emita parecer e nota da monitoria, conforme modelo em anexo.  

 

3 CRONOGRAMA 

Inscrições no programa De 04 a 31 de agosto de 2021. 

Edital de inscrições deferidas 02 de setembro de 2021. 

 

 

 

Profª. Jane da Silva Bührer Taques 

Diretora Geral 

Faculdades Integradas do Vale do Ivaí 
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ANEXO I – MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

DADOS PESSOAIS E ACADÊMICOS DO CANDIDATO(A) A MONITOR(A) 

NOME: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

NÚMERO DE MATRÍCULA: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

DATA DE NASCIMENTO: Clique ou toque aqui para inserir uma data. 

ENDEREÇO: Clique ou toque aqui para inserir o texto. Nº Clique ou toque 

BAIRRO: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

CIDADE: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

CEP: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

TELEFONE: Clique ou toque aqui para inserir o texto. TIPO: Escolher um item. 

E-MAIL: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

CURSO: Escolher um item. 

PERÍODO: Escolher um item. 

DADOS REFERENTES À MONITORIA PRETENDIDA 

DISCIPLINA: Escolher um item. 

SEMESTRE: Escolher um item. 

CURSO: Escolher um item. 

MÉDIA FINAL OBTIDA NA DISCIPLINA: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

HORÁRIO DISPONÍVEL PARA A MONITORIA: Clique ou toque aqui para inserir o 
texto. 

DECLARAÇÃO 

Declaro que concordo com as condições estabelecidas no presente Edital e que 
disponho de 04 (quatro) horas semanais para o exercício da monitoria, estando ciente 
de que as atividades de Monitoria não geram vínculo empregatício com as Faculdades 
Integradas do Vale do Ivaí. 
 
Ivaiporã, Clique ou toque aqui para inserir uma data. 
 
 
                 ____________________ 
                 Assinatura do Candidato  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Inscrição realizada em Clique ou toque aqui para inserir uma data. para o Programa de 
Monitoria, segundo semestre letivo de 2021. 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura do responsável  

 

Carimbo da IES 
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