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PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA PRÁTICA – MONITORI A PRÁTICA (PIDP) 
 
 
 

EDITAL N º 016/2012-NPJ  
 
 
 
A Direção e a Comissão de Acompanhamento do Programa de Monitoria Prática da FACULDADE 
CHRISTUS, constituída pelas Coordenações Geral, de Estágio e do Núcleo de Prática Jurídica - 
NPJ e pela Supervisão de Campus Dom Luís, tornam pública a abertura de inscrições para o 
Programa de Monitoria Prática de Estágio do período  2012/2013 do curso de Direito , que 
serão realizadas no período de 28 de março a 09 de abril de 2012, da s 8h às 12h e 13h às 
19h, no Núcleo de Prática Jurídica. 
 
1. OBJETIVO GERAL 
 
Estimular a prática da iniciação à docência nas atividades de estágio e o desempenho da prática 
advocatícia do aluno monitor através de sua maior interação com a área de estudo, levando ao 
corpo discente o aperfeiçoamento nas atividades estágios. 
 
2. ATRIBUIÇÕES 
 
2.1. Alunos Monitores 
 
� Estar presente aos encontros semanais do(a) professor(a) Orientador(a) e seus alunos, em 
horários fixos e predeterminados, de acordo com a grade oferecida pelo NPJ (Anexo 01). 
� Auxiliar os professores, sempre sobre supervisão docente, na execução de tarefas didáticas das 
atividades de estágio correlatas, tais como: orientações durante os atendimentos, orientações 
para a confecção de peças processuais de casos reais e fictícios, presença nos laboratórios, salas 
de mediação e salas de atendimento, para auxiliar na orientação dos procedimentos de estágio e 
na confecção de peças processuais.  , condução de plantão de dúvidas presencial e virtual, 
pesquisa jurisprudencial, na confecção de petições guia, aula de revisão, elaboração de 
questionários, busca de questões sobre a matéria, auxílio na elaboração de notas de aula e slides, 
elaboração de resumos e fichamentos, busca de material complementar sobre as petições 
estudadas, contato semanal com alunos da atividade de estágio alertando de informações 
importantes para a disciplina, auxílio em atividades de nivelamento; 
� Durante o Programa de Monitoria Prática, além do plantão de dúvidas presencial e virtual, o 
aluno deve desenvolver relatórios de cada atendimento analisando, mediante check list que 
comporá o relatório MP2, fornecido pelo(a) Orientador(a), as petições examinadas, sejam elas 
virtuais ou físicas. Cabe ainda ao monitor elaborar relatório que indique as dúvidas mais comuns 
dos alunos de estágio, assim como, uma lista dos erros mais recorrentes identificados durante as 
orientações presenciais e virtuais, tudo constante do formulário MP3. 
� Elaborar relatório mensal e anual seguindo os formulários MP3 e MP4, respectivamente, sobre 
as tarefas desenvolvidas, seguindo os prazos estabelecidos pela Coordenação de Estágio e do 
NPJ; 
� O relatório mensal (MP3) deverá discriminar detalhadamente as atividades desenvolvidas pelo 
aluno monitor, especificando a carga horária despendida para cada uma delas. Ao relatório deve 
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ser anexada comprovação da atividade desenvolvida (relatório de acompanhamento dos 
processos do NPJ, questões escolhidas para banco de dados, fichamento, questionário, nota de 
aula, cópias das petições virtuais com os apontamentos realizados, e das físicas e seu respectivo 
check list  etc.); 
� Manter ativo e livre de vírus, endereço de e-mail válido para o envio de dúvidas dos alunos 
acerca da elaboração de petições; 
� Devolver, nos prazos fixados, ao e-mail institucional do NPJ, as considerações sobre petições 
encaminhadas ao monitor por meio eletrônico. 
� Dedicar-se às atividades de Monitoria Prática, cumprindo 12 horas semanais , das quais 2 
horas deverão se destinar ao atendimento aos alunos no NPJ durante a realização das atividades 
de estágio; 
� Assinar livro de freqüência no início e no término da atividade de estágio; 
� No caso das atividades de estágio que tenham lugar em mais de um horário, especialmente em 
turnos diferentes, o aluno deve estar presente nas aulas de pelo menos uma turma, respeitando-
se o horário das disciplinas em que o aluno está matriculado; 
� Comparecer às reuniões de acompanhamento conforme previsto no cronograma de atividades 
da Coordenação de Estágio e do NPJ; Anexo 02. 
� Comunicar à Coordenação de Estágio e do NPJ a impossibilidade de comparecimento às 
atividades, apresentando justificativa e data para reposição. 
� Os alunos do Programa de Monitoria Prática deverão participar de, no mínimo, 50% (cinqüenta 
por cento) das atividades programadas pela Coordenação  de Estágio e do NPJ, como “Ação 
Global”, “Dia do Consumidor” e eventos onde o NPJ deva oferecer serviços à população carente. 
� Apresentar ao final do programa uma PETIÇÃO INICIAL COMENTADA,  que se destinará à 
consulta dos alunos das atividades de estágio e que ficará disponível no formato digital no NPJ, 
devendo ser protocolada uma versão impressa e uma versão em CD. Tal petição deverá ser 
previamente submetida ao Departamento de Língua Portuguesa; 
� Após a divulgação do resultado da seleção, assinar o Termo de Compromisso  no dia 18 de 
abril de 2012  na Coordenação do NPJ. 
 
2.2. Professores Orientadores 
 
� Apresentar os temas e elaborar as provas teóricas e práticas para seleção do (s) candidato(s) 
na Coordenação de Curso ou do NPJ. 
� Elaborar o Plano de Orientação ao Aluno Monitor (MP2) referente à atividade de estágio que 
leciona, apresentando check list, o qual orientará as atividades do monitor sendo obrigatório o seu 
preenchimento (um para cada petição acompanhada) e entregue com os trabalhos do(a) 
Monitor(a). O relatório MP2 deverá ser apresentado previamente à Coordenação para troca de 
sugestões e aprovação. 
� Assinar o termo de compromisso como Professor Orientador do programa de Monitoria Prática; 
� Propiciar ao corpo discente instrumentos e orientações voltados ao exercício da iniciação à 
docência prática, objetivando o desenvolvimento continuado dos alunos através da prática de 
Monitoria Prática, tais como:  
  -exigir a presença dos monitores nos laboratórios, salas de mediação e salas de 
atendimento, para auxiliar na orientação dos procedimentos de estágio e na confecção de peças 
processuais; 
  -auxiliar na condução de plantão de dúvidas presencial e virtual, bem como na pesquisa 
jurisprudencial; 
  -Utilizar o check list constante no Manual de Prática e petições guia para auxiliar os 
trabalhos dos monitores (deve compor o MP2); 
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  - cobrar dos monitores o preenchimento correto de cum check list para cada petição 
orientada, bem como fazer com que sejam anexados ao MP3 de cada mês, com cópias das 
petições orientadas; 
  - ajudar os monitores na elaboração de planos de revisão, elaboração de questionários, 
busca de questões sobre a matéria, auxílio na elaboração de notas de aula e slides, elaboração 
de resumos e fichamentos,  
  -auxiliar os monitores na busca de material complementar sobre as petições estudadas,  
  -fazer com que os monitores mantenham contato semanal com alunos da atividade de 
estágio, alertando de informações importantes para a disciplina;  
  -auxiliar os monitores em atividades de nivelamento; 
� Dedicar 2 (duas) horas semanais, por atividade de estágio,  ao Programa, destinando-as aos 
encontros com os seus Monitores, bem como às demais atividades inerentes ao planejamento e 
execução das atividades correspondentes. 
� Professores com mais de um monitor, para turmas do mesmo estágio, deverão agendar 
encontros com todos os monitores, no mesmo dia e horário; 
� Professores com mais de um monitor, para turmas de estágios distintos, deverão agendar 
encontros separados, de forma que a orientação seja específica para cada nível de estágio; 
� Acompanhar a freqüência e o desenvolvimento das atividades programadas para os Alunos 
Monitores, registrando-as em relatórios mensais. 
� Indicar, até o final da primeira quinzena de cada mês, as atividades que serão desenvolvidas 
pelo Monitor, nos termos do item 2.1. 
� Emitir o relatório semestral (caso o edital seja anual) de acompanhamento dos Alunos Monitores 
(MP4) às Coordenações de Curso ou Coordenações de Estágio e do NPJ.  
� Orientar e acompanhar os Monitores na produção de uma PETIÇÃO INICIAL COMENTADA, 
que ficará disponível aos alunos no NPJ, em formato digital. 
� A PETIÇÃO INICIAL COMENTADA deverá obedecer aos padrões estabelecidos no Manual de 
Atendimento do NPJ, devendo observar-se todo o rigor técnico em sua produção, uma vez que 
servirá de orientação para os alunos do Núcleo de Prática. 
� Apresentar, após os 12 meses de desenvolvimento do projeto, um relatório de avaliação do 
aluno (formulário modelo MP5). 
� Dar o suporte necessário ao aluno no tocante ao preenchimento e entrega dos formulários 
exigidos. 
 
 
3. DAS RESTRIÇÕES 
 
É vedado ao bolsista monitor ou voluntário: 
� Substituir o professor nas ações docentes da disciplina; 
� Corrigir e atribuir notas em avaliações discentes sejam elas provas ou trabalhos; 
� Lançar notas ou freqüência no Diário de Classe ou Sistema Lyceum. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. As inscrições estarão abertas no período de 28 de março a 09 de abril de 2012, da s 8h às 
12h e 13h às 19h, no Núcleo de Prática Jurídica. 
 
4.2. A inscrição será efetuada mediante a entrega dos seguintes documentos: 
 
� Formulário MP1, que deverá ser entregue em 2 cópias impressas. O formulário poderá ser 
obtido  na secretaria do NPJ. 
� Cópia do histórico acadêmico atualizado; 
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� Declaração atualizada do candidato atestando sua atual disponibilidade para 12 horas 
semanais de atividades referentes à disciplina, ao tema ou à área em que deseja atuar como 
monitor. 
� Declaração atualizada do candidato atestando que tem ciência da obrigação de se fazer 
presente durante os encontros semanais da atividade de estágio da qual seja Monitor(a) (02 horas 
semanais já incluídas nas 12 horas semanais) 
� Será preenchido o formulário T0, em duas vias, comprovando a inscrição do candidato. 
 
 
5. BOLSA DE MONITORIA PRÁTICA 
 
5.1. A bolsa terá vigência de 12 meses, com início em 18 de abril de 2012 a 18 de abril  de 2013, 
ou até a conclusão do curso de graduação, caso ocorra em data anterior. 
 
5.2. Os bolsistas serão contemplados com bolsa 25% de desconto na mensalidade durante o 
período de vigência do programa de Monitoria Prática.  
 
5.3. Não é permitida a acumulação da bolsa  da Monitoria Prática com qualquer outra que seja 
concedida por esta IES ou por entidade governamental (CEF/FIES, MEC/PROUNI etc). A 
concessão da referida bolsa não dá ensejo ao pagamento de benefício direto ao contemplado; 
mas autoriza, tão somente, a concessão de desconto na mensalidade, quando for o caso. 
 
5.4. Não é possível acumular duas Monitorias Práticas (mesmo que uma seja voluntária). 
 
5.5. É proibida a participação simultânea do estudante (bolsista e voluntário) em outros programas 
desta IES que requeiram dedicação de carga horária.  
 
5.6. Serão contemplados com bolsa os alunos classificados nos primeiros lugares, (que tenham 
obtido as maiores médias finais na disciplina relacionadas no item 9  deste edital). Os demais 
alunos aprovados serão classificados como voluntários de acordo com o número de vagas. 
 
6. REQUISITOS DO ALUNO - MONITOR 
 
6.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação na Faculdade Christus. 
 
6.2 Não ser o aluno possível concludente do Curso no momento de início da vigência do 
Programa de Monitoria Prática; 
 
6.3. Possuir Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) maior que ou igual a 7,0 (sete), e ainda ter 
sido aprovado na atividade de estágio da qual pretende ser monitor com média maior ou igual a 
7,0, excetuando-se os casos em que a disciplina for ofertada pela primeira vez na IES; 
 
6.4. O Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) poderá ser menor que 7,0 (sete), condicionado ao 
resultado da média, entre a nota do IRA e a nota da disciplina em que o aluno pretende ser 
monitor, a qual deverá ser igual ou superior a 7,0 (sete). Esta regra não se aplica às disciplinas 
ofertadas pela primeira vez na IES; 
 
6.5 Não ter sido monitor da disciplina para a qual pretende a Monitoria Prática.  
 
6.6 No caso do candidato que estiver cursando a disciplina para a qual pretende a Monitoria 
Prática no momento da seleção, os requisitos exigidos nos itens 6.3 e 6.4 deverão ser 
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comprovados no início da vigência do Programa, como condição para que o monitor assuma a 
vaga da Monitoria Prática. Caso não preencha tais requisitos, o monitor será desclassificado e 
será convocado o candidato classificado na ordem subsequente, que também deve comprovar o 
preenchimento dos requisitos, sob pena de vacância da Monitoria Prática. 
 
7. BENEFÍCIOS PARA O ALUNO- MONITOR 
 
7.1. O aluno bolsista  receberá uma declaração de iniciação à docência e bolsa de 25% na sua 
mensalidade. 
 
7.2. O aluno voluntário receberá uma declaração de iniciação à docência. 
 
7.3. Os direitos dos alunos monitores, bolsistas ou voluntários, estão condicionados ao 
cumprimento integral dos deveres previstos neste Edital. 
 
7.4. Serão validadas 60 horas de atividade complementar no Grupo I (ensino) aos alunos 
participantes do Programa de Monitoria Prática, de acordo com o Regulamento do Curso de 
Direito. 
 
8. DA SELEÇÃO 
 
8.1. Das Provas 
 
� Os temas a serem abordados na prova de seleção são os contidos nos programas de 
disciplina de cada atividade de Estágio Supervisionado.  
� A prova escrita  será realizada no dia 11 de abril de 2012 das 13h30min às 16h30min no 
Plenário do Júri, no NPJ.  
� A falta ou atraso para a realização da prova enseja a eliminação do candidato, não cabendo 
recursos para esta situação. 
 
 
8.2. Da Aprovação 
 
� Será aprovado o candidato que obtiver nota igual a ou maior que 7,0 (sete). 
� Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a nota obtida, 

dentro do número de vagas da atividade de estágio. 

� No caso de empate, serão obedecidos, sucessivamente, os seguintes critérios: 
� Maior nota na prova; 
� Maior média na atividade de estágio em que pretende ser monitor, à exceção das 

disciplinas ofertadas pela primeira vez na IES; 
� Maior número de horas aulas cursadas; 
� Maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). 
 
8.3. A divulgação dos resultados será realizada até o dia 16 de abril de 2012.  
 
9. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR ATIVIDADE DE ESTÁGIO  
 
Para o período de 18 de abril de 2012 a 18 de abril de 2013,  o número de vagas para os alunos 
bolsistas e voluntários está determinado no quadro 1. 
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Quadro 1  

Atividade de Estágio 
Bolsistas Voluntários 

Estágio I 2 3 

Estágio II 4 2 

Estágio III 3 3 

Estágio IV 0 3 

Estágio V 2 4 

Estágio VI 0 3 

Estágio VII 2 4 

Estágio VIII 0 2 

TOTAL 13 24 

 

Para o Curso de Direito serão oferecidas trinta e uma (37) vagas, sendo distribuídas dezesseis 
(13) vagas de bolsista e quinze (24) vagas para voluntários conforme discriminação da atividade 
de estágio mostrada a seguir: 

PROFESSOR ATIVIDADE QUANTIDADE Horas p/semana 
professor(a) 

1. ANNA LUIZA ESTÁGIO I 01 (ESI) Até 02 horas (1 bolsista) 
2. ANA PAULA  ESTÁGIO I 03 (ESI) Até 06 horas (1 bolsista) 
3. ROSA MARIA  ESTÁGIO I, II e V 01(ESI),01(ESII) e 

01(ESV) 
Até 06 horas (1 bolsista) 

4. MARCELA BRAGA ESTÁGIO II e III 02 (ESII) e 03 (ESIII) Até 10 horas (1 bolsista) 
5. CARLA SOFIA ESTÁGIO II 01 (ESII) Até 02 horas (1 bolsista) 
6. ADELAIDE UCHOA ESTÁGIO II e III 01 (ESII) e 01 (ES III) Até 04 horas (1 bolsista) 
7. NILO AVELINO ESTÁGIO III E IV 01 (ESIII) E 03 (ES 

IV) 
Até 08 horas (1 bolsista) 

8. VANESSA MELO ESTÁGIO II e III 01 (ESII) e 01 (ESIII) Até 04 horas (1 bolsista) 
9. HAROLDO ESTÁGIO V e VI 02 (ES V) E 02 (ES 

VI) 
Até 08 horas (1 bolsista) 

10. GLADSON MOTA ESTÁGIO V 02 (ESV) Até 04 horas (1 bolsista) 
11. ANA VIRGÍNIA ESTÁGIO V e VI 01 (ES V) E 01 (ES 

VI) 
Até 04 horas (1 bolsista) 

12. JÚLIO CÉSAR  ESTÁGIO VII 03 (ES VII) Até 06 horas (1 bolsista) 
13. JOSÉ RANGEL ESTÁGIO VII e VIII 03(ESVII) e 02 

(ESVIII) 
Até 10 horas (1 bolsista) 

 
10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONIT ORIA PRÁTICA 
10.1. Em caso de vacância da Monitoria Prática até o término da primeira metade do programa, 
será chamado imediatamente o primeiro candidato classificável para assumir a vaga, que 
receberá o nº de horas proporcionais ao seu ingresso no programa. 
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10.2. Configura-se a vacância da Monitoria Prática com a desistência do aluno monitor ou com o 
seu desligamento do Programa, em razão do descumprimento das obrigações assumidas neste 
edital. 
 
Parágrafo único: se o desligamento for motivado por descumprimento das obrigações, o monitor 
não fará jus às horas já cumpridas; no caso de desistência justificada, cabe à coordenação de 
Estágio e do NPJ, em decisão colegiada com a coordenação geral, deliberar pelo lançamento ou 
não das horas parcialmente cumpridas. 
 
10.3. O desligamento (temporário ou definitivo) do professor orientador poderá ensejar o 
desligamento do seu monitor. Na ocorrência dessa hipótese, o monitor perde o direito ao desconto 
(se for bolsista), bem como ao remanescente das horas de atividade complementar que faltariam 
para integralizar o programa.  
 
Parágrafo Primeiro.  No caso de desligamento de professor, da não oferta  de turma da atividade 
de estágio de professor, ou ainda se a turma não se formar por falta de alunos, se houver no 
curso outro professor ministrando a mesma disciplina para a qual foi aprovado o monitor, caberá 
às comissões de acompanhamento do programa de Monitoria Prática a decisão sobre a eventual 
realocação do aluno.  
Parágrafo Segundo.  Nos casos acima o (a) Monitor(a) será informado com a máxima 
antecedência possível, a fim de que possa manifestar-se quanto à disponibilidade de horários 
para a realocação.  
 
10.3 O recebimento da declaração de iniciação à docência é condicionado ao cumprimento 
integral pelo aluno de todas as atribuições da Monitoria Prática, durante os 12 meses do 
Programa; em caso de interrupção das atividades, por qualquer motivo, o aluno receberá apenas 
uma declaração de ter participado parcialmente do Programa, sendo-lhe deferidas horas 
proporcionais, calculadas pela Comissão de Acompanhamento do Programa. 
 
11. CLÁUSULA DE RESERVA 
 
A Direção e a Comissão de Acompanhamento do Programa de Monitoria Prática do Campus Dom 
Luís reservam-se o direito de resolver os casos omissos bem como as situações não previstas no 
presente edital. 
 
12. DOS RECURSOS 
Das decisões tomadas pelas Coordenações de Pesquisa e de Curso, pela Direção e Supervisão 
de Campus Dom Luís não caberá qualquer recurso.  
 

Fortaleza, 21 de março de 2012. 
 
 

_____________________________                                     _______________________________ 
Profª. Msc. Anabel Cruz Dionísio                                      Profª. Msc. Gabrielle Bezerra Sa les 

Supervisão de Campus                                                  Coordenação Geral 
 

 
_______________________________ 

Profª. Msc. Carla Sofia Pereira 
Coordenação de Estágio e do NPJ 


