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EDITAL Nº 108/2018 

 

Resultado – Programa Monitoria 

 
A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Católica de Santos - UNISANTOS, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, torna público o resultado da seleção para o Programa 
Monitoria no período letivo de setembro e dezembro de 2018, conforme disposto nos editais 
62/2018, de 18/06/2018, e 107/2018, de 9/08/2018. 

 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde – CCSAS 

 
Curso de Enfermagem 
 
Disciplina: Fundamentos de Enfermagem 

1. Adriana de Souza Duarte 
Nº de Matrícula: 201625358 

      RG: 33.672.312-X 

RESULTADO: aprovada em 1º lugar 

 
Curso de Relações Internacionais 
 

Disciplina: Teoria das Relações Internacionais I 
1. Giovanna Carvalho Bertoloccini Santos   
Nº de Matrícula: 201523197 

      RG: 15.096.367 
 

RESULTADO: aprovada em 1º lugar 
 

As estudantes estão convocadas para a prática de Programa Monitoria e deverão entregar, dia 17 
de agosto de 2018, na secretaria do campus sede do curso, os seguintes documentos:  

 
1. Termo de Compromisso – Monitoria quanto ao número de horas disponíveis para 
o desenvolvimento da Monitoria (Anexo I);  
2. Termo de Ciência quanto ao “Plano de Atividades” a ser vencido pelo Estudante 
Monitor e preparado pelo Docente (Anexo II);  
3. Formulário de Dados Cadastrais, devidamente preenchido e assinado, disponível 
na Secretaria Acadêmica do campus sede do Curso. § 2º - O docente deverá 
entregar, por estudante, na Secretaria Acadêmica do campus sede do Curso, Plano 
de Atividades para o atendimento à Monitoria. § 3º - A falta de qualquer documento 
exigido ou o descumprimento de qualquer exigência implicará no cancelamento da 
classificação do candidato, a perda da vaga na Monitoria e a extinção da oferta de 
monitoria para a disciplina.  
4. Comparecer no Departamento de Financiamento Estudantil para assinatura de 
termo de Bolsa. 
 
 
Santos, 13 de agosto de 2018. 
 

 
 

Profª. Me. Rosângela Ballego Campanhã 
Pró-Reitora de Graduação 
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ANEXO I  
 

                                              PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 

MONITORIA  
TERMO DE COMPROMISSO 

 
Pelo presente Termo de Compromisso de Monitoria, 

eu_______________________________________________________________________________, 

R.G. n°_____________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso 

____________________________________,Centro_______________________________________

___________,da Universidade Católica de Santos, sob a responsabilidade do (a) Prof.(a) 

________________________________________, na qualidade Monitor, assumo o compromisso de 

realizar todas  as atividades que me forem atribuídas, comparecer às reuniões de 

orientação/supervisão, apresentar o relatório semestral, bem como, outros documentos que me 

forem solicitados a qualquer tempo. 

 

 
Santos,_______ de ___________________ de _______ 

 
 

 
_____________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO II  

 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

MONITORIA 
ROTEIRO DE PLANO DE ESTUDOS/ATIVIDADES DE MONITOR  

 
Centro :      ________________________________________________________________________ 

Curso:____________________________________________________________________________ 

Disciplina(s):  ______________________________________________________________________ 

Professor  responsável :   ____________________________________________________________  

Nome do bolsista: __________________________________________________________________ 

Turma:   __________________________________________________________________________ 

Período: _____________________   Nº h/semanais:______________________________________ 

 
Parte I: Caracterização da Monitoria 

1. Contextualização:  
- objetivos da monitoria para a disciplina/atividade; 
- especificar critérios e procedimentos de avaliação da atuação do bolsista. 

 
Parte II: Plano de Estudos/Atividades do(s) bolsista(s)  

1. Relacionar as principais etapas a serem desenvolvidas pelos alunos monitores 
(especificar); 
 

2. Atividades programadas para cada  etapa: (sistematizar de forma resumida: objetivos das 
atividades; relação das atividades  que deverão  ser desenvolvidas pelo(s) bolsista(s) 
reuniões de orientação; procedimentos didático-pedagógicos) ; (anexar objetivos e 
especificações) 

 
3. Cronograma das etapas;    

Observação: quando, for o caso, destacar as ações a serem desenvolvidas com os alunos 
dos 1ºs Semestres. (anexar) 
 

Data: __________________________ 

Assinatura do Professor  Responsável : _________________________________________________ 

Assinatura do bolsista : _____________________________________________________________ 

Assinatura do Diretor/Coordenador de Curso: ___________________________________________  

 


