EDITAL DO PROGRAMA DE MONITORIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – FASAM –
2021/2
A Direção da Faculdade Sul
Sul-Americana – FASAM, por meio da Coordenação do
Curso de Administração torna
torna-se público o Programa de Monitoria 2021-2
20
do Curso de
Administração, conforme informado a seguir
seguir:
1. LOCAL E PERÍODO DA INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO: Na Coordenação do Curso de Administração,
Administração de
23 de setembro a 01 de outubro 2021
2021.
2. O processo seletivo acontecerá no dia 04-10-2021. Serão aprovados os (as) candidatos
(as) que obtiveram o(s) melhor (es) desempenho (s) na (s) disciplina (s) objeto da monitoria,
conforme consulta a ser realizada no histórico escolar do(a) candidato (a) . A lista do
resultado final será divulgada nos murais, salas e demais canais disponíveis no final do dia
05-10-2021.
3. TOTAL DE VAGAS OFERECIDAS POR DISCIPLINA
DISCIPLINA:
DISCIPLINA
1.

Língua Portuguesa (*)

2.

Língua Portuguesa (*)

3.

Matemática para Negócios (*)

4.

Matemática para Negócios (*)

5.

Pesquisa Operacional

CURSO/PERÍODO
Ciências Contábeis do 1º ao 4º período - turno
matutino
Administração e Ciências Contábeis do 1º ao 3º
período - turno noturno
Ciências Contábeis do 1º ao 4º período - turno
matutino
Administração e Ciências Contábeis do 1º ao 3º
período - turno noturno
Administração 4º período turno noturno

TOTAL DE
VAGAS
01
01
01
01
01

(*) – O (a) monitor (a) selecionado (a) no Curso de Administração fará a monitoria em conjunto do com o (a)
monitor (a) selecionado (a) no Curso no Curso de Ciências Contábeis, haja vista que a disciplina é comum a
ambos os cursos.

4. O CANDIDATO AO PROCESSO DE SELEÇÃO DEVERÁ ATENDER AOS SEGUINTES
REQUISITOS:
a) estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da FASAM;
b) não possuir nenhuma reprovação nos pré
pré-requisitos
requisitos e na disciplina que pretende exercer
a monitoria;
c) ter sido aprovado ou estar cursando a disciplina objeto da seleção;

d) não ter sido, anteriormente, dispensado da Monitoria por tê-la exercido com ineficiência;
e) ter disponibilidade de horário compatível com o horário da aula que pretende ser monitor,
cabendo ao aluno interessado, apresentar a grade horária, a proposta de horário de
desenvolvimento das atividades e o histórico escolar.
4. Os aprovados para as monitorias farão jus a bolsa de 10% (dez por cento) do valor da
semestralidade, abatido mensalmente das parcelas, a contar da data do início das
atividades de monitorias. A bolsa somente será concedida ao aluno que não tiver sido
agraciado com nenhum outro benefício na Instituição.
OBSERVAÇÃO: o benefício cessará, automaticamente, no final do semestre letivo,
obedecendo ao Calendário Acadêmico, divulgado pela Faculdade Sul-Americana – FASAM.
5. A carga horária total da monitoria é de 30 horas, sendo 02 (duas) horas semanais;
OBSERVAÇÃO: o cumprimento das 02(duas) horas semanais dar-se-á de acordo com
as disponibilidades do (a) monitora (a) combinada previamente com o (s) aluno (s)
interessados na (s) monitoria (s).
6. Os monitores (bolsistas e voluntários) terão as cargas horárias das monitorias
computadas para efeito de cumprimento das atividades complementares, num total de
20 (vinte) horas;
7. A emissão da declaração das 20 (vinte) horas complementares tratada no item anterior
está condicionada ao cumprimento de no mínimo 80% da carga horária mencionada no
item 05 deste Edital, salvo situações alheias à vontade do (a) aluno (a) monitor (a),
referendada (s) pelo professor responsável pela disciplina.
8. Preencher e assinar o formulário de inscrição, bem como colher assinatura do (a)

professor (a) responsável pela disciplina. O referido formulário está disponível na
Coordenação do Curso de Administração.
9. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso de
Administração.

Goiânia (GO), 22 de setembro de 2021.

Eugênio Rodrigues Marques
Coordenador do Curso de Administração e de Ciências Contábeis – FASAM

