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Edital nº 036/2022 Ivaiporã, 27 de julho de 2022. 

 

 

 
Divulga abertura das inscrições 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 PÚBLICA, a realização do Processo Seletivo para 

provimento das vagas de Monitoria Acadêmica, nos seguintes cursos e disciplinas: 

 

Administração 

Jogos Empresariais 
 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Programação WEB 

Programação Orientada a Objetos 

 

Ciências Contábeis 

Contabilidade de Custo 
 

Direito 

Estágio Supervisionado IV– Laboratório Jurídicos II 

Estágio Supervisionado III – Prática Jurídica II 
 

Estética e Cosmética 

Química e Bioquímica Básica 

Microbiologia e Imunologia 

Anatomia Humana 

Maquiagem e Visagismo 
 

Pedagogia 
Psicologia da Educação 

Educação e Sociedade 

 

As inscrições serão realizadas até o dia 15 de agosto de 2022, por meio 

dosistema gestão de eventos, no portal do aluno: https://auth.univale.com.br/. 

Cada disciplina poderá ter, no máximo, três monitores. 

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

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


 

Av. Minas Gerais, 651 – Telefone e WhatsApp (43) 3472-1414 – CEP 86.870-000 – Ivaiporã / PR 

Site: www.univale.com.br I Facebook: @univaleivp I Instagram: @univaleivp 

 

 

 

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 

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 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 que será entregue pela coordenação do curso. 

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

orientador para que este emita parecer e nota da monitoria, conforme modelo que será 

entregue pela coordenação do curso. 

A monitoria seguirá o seguinte cronograma: 
 

 
Inscrições 27/07 a 15/08/2022 

Resultado 16/08/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profa. Jane Silva Bührer Taques 

Diretora Geral 
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