
 

 

 

EDITAL No 01/2022 – PSICOLOGIA/INTEGRA 

 

Edital para seleção de alunos em programas de monitoria voluntária ofertados por 
disciplinas e docentes do Curso de Psicologia da Faculdades Integradas da Americana 
do Sul –INTEGRA. 

 

1. Da inscrição: 

1.1. Encontra-se aberto edital para processo seletivo para monitoria voluntária o 

período de 01 (um) semestre letivo, 2022/1, nos termos do edital com vagas disponíveis 

conforme relacionado no quadro abaixo: 

Disciplina Vagas Horários 

Anatomofisiologia do Sistema Nervoso 04 vagas 
02 matutino 

02 noturno 

Psicologia da Saúde e Hospitalar 04 vagas 
02 matutino 

02 noturno 

Psicologia Social 2 02 vagas 
01 matutino 

01 noturno 

Psicopatologia 1 02 vagas 
01 matutino 

01 noturno 

Técnicas de Avaliação Psicológica 2- Avaliação 

do Adulto 
03 vagas 

01 matutino 

02 noturno 

Sistemas em Psicologia 1: T. Comportamental 02 vagas 
01 matutino 

01 noturno 

Sistemas em Psicologia 3: T. Humanista-

Existencial 
02 vagas 

01 matutino 

01 noturno 

 

1.2. Requisitos para candidatar-se ao exercício da função de monitor(a):  

1.2.1 – alunos(as) regularmente matriculados(as) no Curso de Psicologia das Faculdades 

Integradas da Americana do Sul - INTEGRA  



 

 

1.2.2 – Ter cursado, sem reprovação, a disciplina escolhida para a monitoria. 

 

1.3. Período e Local para Inscrição: 

1.3.1 – Serão recebidas as inscrições a partir do dia 07 ao dia 09 de março de 2022. 

1.3.2 – As inscrições deverão ser realizadas com preenchimento e envio do ANEXO 1 

(FICHA DE INSCRIÇÃO) para o e-mail da coordenação do curso de Psicologia 

(coord.psicologia@faculdadeintegra.edu.br). 

 

2. Do exame de seleção: 

2.1. O exame de seleção constará das seguintes etapas: 

2.1.1. Avaliação: 

I – Média Final publicada no histórico escolar na disciplina a qual se candidata 

II – Entrevista com as respectivas professoras das disciplinas que compõem o 

presente edital. 

2.2 – O resultado deriva da média aritmética dos pontos I e II do item 2.1. 

2.3 – O critério para desempate, caso houver, é a data de nascimento mais antiga. 

 

3. Da entrevista de seleção: 

3.1. Datas, locais serão divulgados pela Coordenação do Curso de Psicologia.  

 

4. Da oferta da certificação 

4.1. O(A) monitor(a) que for selecionado estará apto a exercer a monitoria voluntária 

durante o semestre de 2022/1. 

4.2. O(A) monitor(a) bolsista após concluir as atividades propostas (ver itens 5 e 6), ao 

final do período, receberá certificado de monitor na disciplina de escolha.  

 

5. Das funções na monitoria 

5.1. São funções básicas do monitor(a):  

I – Esclarecer dúvidas dos demais alunos(as) relativas à disciplina que monitora;  



 

 

II – Ajudar na construção do conhecimento da metodologia e do conteúdo da disciplina; 

III – Incentivar metodologicamente pesquisas de alunos(as) sobre o conteúdo lecionado; 

IV – Supervisionar trabalhos em grupos de estudo;  

V – Apoiar as atividades acadêmicas do professor(a) orientador(a).  

 

5.2. O monitor(a) está expressamente proibido(a):  

I - Substituir o(a) professor(a) orientador(a) nas suas atividades em sala de aula;  

II - Aplicar ou corrigir qualquer avaliação;  

III - Executar tarefas de aulas práticas;  

 

 

6. Desligamento: 

6.1 – O(A) monitor(a) poderá ser desligado de suas atividades quando não estiver 

cumprindo de modo satisfatório sua função.  

6.2 – Os(As) Coordenadores(as) de curso e os(as) professores(as) orientadores(as) das 

disciplinas serão responsáveis por analisar cada situação, ouvir o(a) monitor(a) e, se 

necessário, efetivar o desligamento do(a) mesmo(a).  

6.3 – Em caso de desligamento de monitor(a), imediatamente será́ cancelado o seu 

beneficio,  

6.3.1 – Assume a sua função de monitor e seus benefícios o(a) candidato(a) com a 

próxima melhor qualificação no processo seletivo.  

 

7. Atribuições do(a) professor(a) orientador(a) da monitoria 

7.1 – Participar das atividades do processo seletivo de monitores(as); 

7.2 – Elaborar, junto com o(a) aluno(a) monitor(a), um Plano de Trabalho para um 

semestre letivo; 

7.3 – Orientar e supervisionar na preparação e realização das atividades de monitoria 

propostas no plano de trabalho; 



 

 

7.4 – Controlar a frequência do(a) aluno(a) monitor(a), observando sua assiduidade e 

compromisso com as atividades.  

7.5 – Avaliar as atividades do(a) monitor(a). 

 

8. Disposições finais 

8.1 – Será limitada a participação do(a) aluno(a) em no máximo 2 (duas) vagas de 

diferentes programas. 

8.2 – Para cada programa, ao final de cada semestre o candidato receberá um certificado 

que descreverá suas atividades e a carga horária cumprida. 

8.3 – Cada monitor(a) será orientado(a) e supervisionado(a) por um(a) professor(a) -

orientador(a), responsável pela disciplina específica. 

8.4 – O(A) professor(a) orientador(a) receberá ao final das atividades um Certificado de 

Orientação de monitoria. 

8.5 – Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Coordenação do Curso 

de Psicologia. 

8.6 – Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Publicado em 03-03-2022 

 
 
 

Prof. Dr. Bruno Jorge de Sousa 
Profa. Ms. Júlia Braz 

Coord. Psicologia INTEGRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO1 

 
 
 

NOME: _______________________________________________________________________ 
 
MATRÍCULA: ___________________________________________________________________ 
 
PERÍODO ATUAL: _______________________________________________________________ 
 
EMAIL: _______________________________________________________________________ 
 
TELEFONE: ____________________________________________________________________ 
 
 
 
Assinale, no quadro abaixo, a disciplina/turno para qual deseja inscrever-se como 
monitor(a) para a disciplina e a média final quando a disciplina foi cursada: 

Disciplina Opção Média Final 

1. Anatofisiologia do Sistema Nervoso– Período Matutino   

2. Anatofisiologia do Sistema Nervoso– Período Noturno   

3. Psicologia da Saúde e Hospitalar – Período Matutino   

4. Psicologia da Saúde e Hospitalar – Período Noturno   

5. Psicologia Social 2– Período Matutino   

6. Psicologia Social 2 – Período Noturno   

7. Psicopatologia – Período Matutino   

8. Psicopatologia – Período Noturno   

9. Técnicas de Avaliação Psicológica 2- Avaliação do Adulto – Período 

Matutino 
 

 

10. Técnicas de Avaliação Psicológica 2- Avaliação do Adulto – 

Período Noturno 
 

 

11. Sistemas em Psicologia 1: T. Comportamental – Período Matutino   

12. Sistemas em Psicologia 1: T. Comportamental – Período Noturno   

 
1 Preencha esta ficha de inscrição, digitalize e encaminhe para o e-mail: 
coord.psicologia@faculdadeintegra.edu.br 



 

 

13. Sistemas em Psicologia 3: T. Humanista-Existencial – Período 

Matutino 
 

 

14. Sistemas em Psicologia 3: T. Humanista-Existencial – Período 

Noturno 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 
 
 
 


