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EDITAL 001/2017 – CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

SISTEMA DE MONITORIA 

A Chefia de Departamento do curso de Administração faz saber aos interessados do referido curso que 

estarão abertas inscrições para o sistema de monitoria, de acordo com o Regulamento do Sistema de 

Monitoria do Centro Universitário Municipal de Franca, nas seguintes condições: 

 

1) ASPECTOS GERAIS 

 

[1] monitor de Contabilidade para Administradores I 

[1] monitor de Marketing I 

[1] monitor de Economia 

 

Observação: os dias e horários de monitoria serão acordados com o Chefe de Departamento do Curso 

de Administração.  

 

Duração da monitoria: 01 (um) semestre 

 

Início: 06 de março de 2017 

 

Atividades: O monitor realizará monitorias duas vezes por semana (45 minutos cada encontro), no 

Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, das 18h30 às 19h15, no tocante a atendimento 

de alunos dos semestres anteriores ao seu. Deverão ser cumpridas, ainda, como atividades domiciliares, 

atividades de preparação de material e estudos, num total de 4h30, sob a supervisão do professor 

orientador. 

O candidato somente poderá se inscrever em uma disciplina. 

Pelo exercício da função de monitor, o/a estudante não receberá ajuda financeira do Centro 

Universitário Municipal de Franca. O exercício da monitoria não implica vínculo empregatício de 

qualquer natureza com o Uni-FACEF. 

Ao final da monitoria, o/a estudante receberá um certificado de monitoria e 30 (trinta) horas atividades 

científico, cultural e acadêmica. 
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2) PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Período de inscrição: de 20 a 24 de fevereiro de 2017 

 

Local:  

- Sala dos Professores da Unidade 1 - das 17h30 às 22h00 

- Coordenação da Unidade 2 - das 8h00 às 11h30 e das 17h30 às 22h00 

 

Procedimentos:  

- Preencher Requerimento (Anexo I) que formalize a inscrição, em 02 (duas) vias; 

- Anexar o Boletim Escolar dos semestres anteriormente cursados. 

 

Provas 

Data: 02 de março de 2017 – às 19h30 – Coordenação da Unidade 2 

Duração: 1h30 (uma hora e meia) 

 

Classificação: média composta por meio da análise do Boletim Escolar e por meio de uma prova da 

área para a qual o candidato se inscreveu, em ordem decrescente.  

 

Disposições gerais 

O candidato à monitoria deve ler atentamente o Regulamento do processo e ao assinar o requerimento 

compromete-se a aceitar todas as normas estabelecidas no mesmo. 

 

Franca, 17 de fevereiro de 2017. 
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ANEXO I 

 

REQUERIMENTO – SISTEMA DE MONITORIA 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Ilmo. Chefe de Departamento do Curso de Administração 

Prof. Ms. Francismar Monteiro 

 

 

Eu______________________________________________________, código___________, estudante 

regularmente matriculado(a) no ____ semestre do Curso de Administração desta IES, venho, por meio 

deste, requerer minha inscrição no Sistema de Monitoria do referido curso, na disciplina: 

 

[   ] monitor de Contabilidade para Administradores I 

[   ] monitor de Marketing I 

[   ] monitor de Economia 

 

O/A estudante compromete-se a ler e a aceitar todas as normas constantes do Regulamento do Sistema 

de Monitoria do Centro Universitário de Franca. 

 

 

Nestes termos, 

Peço deferimento. 

 

Franca, _____ de ________________ de 2017. 

 

 

Assinatura do requerente:___________________________________________ 

 

 

 


