
REGULAMENTO DE MONITORIA
Licenciatura em Matemática

Núcleo Estruturante Docente - NDE

01 de Julho de 2014

O Núcleo Estruturante Docente e Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática
do Instituto Federal Catarinense - Câmpus Rio do Sul, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Estabelecer a normas para as atividades de monitoria não-remuneradas referente as
disciplinas ofertas pelo curso de Licenciatura em Matemática aos Curso de Gradução do
Instituto Federal Catarinense - Câmpus Rio do Sul.

1 Das Disposições Preliminares

Este documento vem por regumentar as atividades de monitoria referente as disci-
plinas ofertadas pelos professores de matemática do Instituto Federal Catarinense nos
curso oferecidos pela instituição. O objetivo da atividade de monitoria é proporcionar ao
monitor a vivência da docência assim como créditos para as atividades complementares do
curso. Assegurar a cooperação didática entre o corpo docente e discente nas funções uni-
versitárias e oferecer aos acadêmicos oportunidades de complementação e aprofundamento
de conteúdos e estratégias de ensino nas diversas disciplinas.

2 Das Atividades de Monitoria

1. Todas as disciplinas dos cursos superiores, ofertadas pelos professores de matemática
da Instituição, poderão dispor de um monitor apresentando justificativas;

2. A atividade de monitoria é exercida por acadêmico regularmente matriculado, du-
rante o peŕıodo letivo;

3. Deverão ser dispostos 50% dos créditos da disciplina para atendimento, ou seja,
uma disciplina que possui 4 créditos semanais deverá possuir 2 créditos semanais de
monitoria, não menos;
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4. Será determinado pela coordenação do curso de Licenciatura em Matemática um
local para realização de tal atividade.

5. Entende-se por monitoria o aux́ılio em atividades, não pontuadas, da disciplina ao
qual está vinculada.

6. Dentre as atividades realizadas pelo monitor é expressamente proibido formular
provas, trabalhos, materias didáticos e fazer correções referentes a disciplina;

7. O horário das atividades do Monitor não pode, em hipótese alguma, prejudicar as
atividades discentes e será fixado no ato de designação.

8. Ao término das atividades, o monitor deverá apresentar um relatório nos moldes
previsto pela coordenação do curso;

9. Após o cumprimento do programa de monitoria, o monitor receberá um certificado
emitido pela secretaria acadêmica do referido Câmpus do Instituto Federal Catari-
nense se aprovado na avaliação.

3 Da Tramitação e Registro

1. Para que o monitor possa entrar em exerćıcio, a atividade de monitoria deverá ser
regulamentada junto a coordenação do curso de Licenciatura em Matemática.

2. O pedido de regulamentação será através de um memorando feito pelo professor da
disciplina no ińıcio de cada semestre;

3. A carga horária destinada a certificação será determinada conforme a carga horária
da disciplina em questão. A mesma será de 50% da carga horária da disciplina;

4. A avaliação das atividades realizadas pelo monitor será efetuada pelo professor da
disciplina e constrará no certificado;

4 Dos Professores da Disciplina

1. O professor da disciplina é que determinará a indicação de um nome para monitoria;

2. Ao final do semestre o professor deverá enviar a coordenação do curso a avaliação das
atividades, atribuindo uma nota de 0 a 10. Está avaliação constarará no certificado
do monitor;

3. Para o professor ao qual o monitor estará ligado não serão ofertados horas ao plano
de trabalho docente da instituição;

4. Ao mesmo também não serão ofertados certificados de orientação;

5. A atividade de monitoria não substitui o horário de atendimento do professor;
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5 Das Disposições Finais e Transitórias

1. As atividades monitoria não remuneradas do Curso Superior de Licenciatura em
Matemática do IF Catarinense - Rio do Sul serão normatizada por este regulamento
juntamento com o regulamento da Instituição.

2. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação.

.

Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática, 01 de julho de 2014
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