
 

 

     

CENTRO UNIVERSITÁRIO – UNINOVAFAPI 
EDITAL ADITIVO DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE MONITORIA Nº 008/2021 

  

O Centro Universitário UNINOVAFAPI, situada à Rua Vitorino Orthiges Fernandes, nº 6123, Bairro do 

Uruguai, Teresina-PI, CEP: 64.073-505, site: www.uninovafapi.edu.br - E-mail: monitoria@uninovafapi.edu.br, através 

da Comissão de Seleção do Programa de Monitoria, com base nas disposições legais em vigor, torna público o presente 

edital, contendo as alterações, normas, rotinas e procedimentos para realização do processo seletivo de monitoria e 

preenchimento das vagas oferecidas na IES para o semestre letivo de 2021-2 , conforme descrição abaixo:   
 

1- Vagas  

DISCIPLINAS BIOMEDICINA REMUNERADAS NÃO REMUNERADAS 

 Bioquímica Clínica  ----------------------- 02 

         

DISCIPLINA DE FISIOTERAPIA REMUNERADAS NÃO REMUNERADAS 

Cinesioterapia ------------------------ 01 

Recursos Terapêuticos Manuais ------------------------ 01 

 

 
TOTAL DE VAGAS ------------------                               04 

     2- Inscrições  

As inscrições serão realizadas on-line, no site do UNINOVAFAPI, em programa de monitoria através do link: 

https://forms.gle/DJRhg15nVG5Rw1xd6 no período de 13 a 17 de Outubro de 2021.  

    Somente poderá inscrever-se o aluno que atender aos seguintes requisitos:  

    I - Estar regulamente matriculado no UNINOVAFAPI;  

    II – Ter cursado no mínimo dois períodos letivos;  

    III – Ter sido aprovado com nota mínima de 8,0 (oito) na disciplina objeto da Monitoria, ou ter alcançado 

no mínimo 8,0 (oito), na média das notas das disciplinas que compõem a disciplina objeto da Monitoria. 

IV – Ter, comprovadamente, disponibilidade de 08 (oito) horas semanais para as atividades de monitoria; 

V – O aluno só poderá concorrer a 1 (uma) monitoria, mesmo que esteja matriculado em mais de um curso. 

VI- As vagas das disciplinas objeto da Monitoria, serão canceladas caso, não haja oferta da disciplina no 

período que trata este edital.  

VII – O Aluno obrigatoriamente deve escolher apenas uma (01) disciplina objeto de monitoria disponível no 

ato da inscrição. 

XIII – Inscrição realizada após as 23:59 do dia 17 de outubro de 2021, não serão consideradas para efeito de 

participação do programa de monitoria. 

3- Considerando o atual contexto de pandemia, as atividades de monitoria cuja carga horária é de 8 (oito) 

horas semanais, serão operacionalizadas na modalidade on-line, salvo os cursos que estão autorizados a desenvolver 

suas atividades práticas no formato presencial, podendo a qualquer tempo, assumir o formato híbrido (parte on-line e 

parte presencial) caso sejam retomadas as aulas presenciais. 
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4- Critério de Seleção 

         4.1 A seleção para monitoria será feita através de: avaliação teórica do conteúdo da disciplina objeto de 

Monitoria ou entrevista, média igual ou superior a 8,0 (oito) na mesma disciplina e análise do histórico escolar do 

candidato.  

         4.2. Para a seleção será utilizada a nota da disciplina objeto da Monitoria e/ou a média das notas das disciplinas 

que compõe a disciplina objeto da Monitoria.  

         4.3. Em caso de empate na classificação final, serão observados os seguintes critérios, em ordem de prioridade: 

maior nota na avaliação; maior coeficiente de rendimento escolar; maior nota da disciplina objeto da Monitoria; 

maior quantidade de semestres letivos cursados no UNINOVAFAPI, conforme Resolução nº 007/2021.   

       5. Da Avaliação Teórica ou Entrevista 

As avaliações ou entrevistas serão elaboradas e aplicadas pelo docente da disciplina objeto de Monitoria, entre 

os dias 20,21 e 22 de outubro/2021 

6 - O resultado deste processo seletivo será publicado nos murais de avisos do UNINOVAFAPI, bem como no 

site da IES. 

7 - O candidato classificado em 1º lugar para a Monitoria, que não comparecer na data estipulada para início das 

atividades, automaticamente cederá sua vaga para o candidato classificado em 2º lugar, para a mesma vaga, e assim 

sucessivamente. 

   

 

Publique-se 

 

 
Teresina-PI, 13 de outubro de 2021. 

 
 

 

RENATA MIYABARA 

Pró Reitora PROPPEXI do UNINOVAFAPI 


