
  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS RIO DO SUL 

CURSO DE AGRONOMIA 

 

EDITAL N° 01/2016/AGRONOMIA, de 12 de setembro de 2016. 

 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA SELEÇÃO DE MONITORES 

VOLUNTÁRIOS NO ÂMBITO DO CURSO DE AGRONOMIA DO INSTITUTO 

FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS RIO DO SUL 

  

O Coordenador do Curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense (IFC) – 

Campus Rio do Sul, torna pública a abertura de inscrições com vistas à seleção de 

monitores voluntários no âmbito do Curso de Agronomia do IFC-Campus Rio do Sul. 

 

1. DA ATIVIDADE DE MONITORIA  

1.1 O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Agronomia do IFC – Rio do Sul prevê a 

monitoria como uma atividade de complementação e aprofundamento dos conteúdos 

e das ações de formação dos acadêmicos. 

1.2 A atividade de monitoria visa atender os seguintes objetivos: 

a) Propiciar ao acadêmico a oportunidade de desenvolver e compartilhar suas 

habilidades e competências para a carreira docente, nas funções de ensino; 

b) Assegurar a cooperação didática entre o corpo docente e discente nas funções 

universitárias; 

c) Oportunizar ao acadêmico a preparação e o direcionamento profissional 

técnico e/ou docente, nas várias áreas de interesse, visando seu treinamento 

em serviço, exploração de aptidões intelectuais e ampliar as oportunidades 

profissionais; 

d) Oferecer aos acadêmicos do curso oportunidades de complementação e 

aprofundamentos de conteúdos nas diversas disciplinas. 

1.3 Para os fins dispostos neste Edital, considera-se: 

a) Monitor: discente de graduação, com bom desempenho acadêmico, 

selecionado por meio de edital para desempenhar atividades relacionadas ao 

ensino, devidamente previstas no Projeto Pedagógico do Curso e condizentes 

com o seu grau de conhecimento junto a determinado componente curricular; 



  

b) Docente supervisor: docente responsável pelo componente curricular objeto 

da monitoria. 

 

2. DO OBJETO DESTE EDITAL 

2.1 Selecionar monitores voluntários, conforme Quadro 1. 

 

Quadro1: Indicação das disciplinas, número de vagas, vigência e pré-requisitos das 

monitorias objeto deste edital: 

Código da 

Monitoria 
Disciplina (s) 

Código 

das 

disciplinas 

Professor 

orientador 

Número 

de vagas 
Vigência 

M1 Física AGRO-12 Jônatas Steinbach 1 
Conforme 

Edital 

M2 Matemática AGRO-15 
Edgar Della 

Giustina 
1 

Conforme 

Edital 

M3 
Morfologia Vegetal / 

Botânica Sistemática 

AGRO-16 

/ AGRO-

22 

Milena Santa 

Brígida Rocha 
1 

Conforme 

Edital 

M4 
Química Geral e 

Orgânica 
AGRO-18 Luiz Gustavo Dutra 1 

Conforme 

Edital 

M5 
Anatomia, Fisiologia e 

Bem Estar Animal 
AG-23 

Geisa Isilda 

Ferreira Esteves 
1 

Conforme 

Edital 

M6 

Microbiologia / 

Fitopatologia Geral /  

Fitopatologia Agrícola / 

Defensivos Agrícolas 

(Fungicidas) 

AG-36 / 

AG-55 / 

AG-62 / 

AG-57 

Leandro Luiz 

Marcuzzo 
1 

Conforme 

Edital 

M7 Fisiologia Vegetal AG-41 
Alexandra Goede 

de Souza 
1 

Somente no 

2º sem. 2016 

M8 
Experimentação 

Agrícola 
AG-46 

Gilmar Silvério da 

Rocha 
1 

Somente no 

2º sem. 2016 

M9 
Química e Fertilidade do 

Solo / Nutrição Vegeral 

AG-47 / 

AG-53 

Fernando Francisco 

Dillmann Pajara 
1 

Conforme 

Edital 

M10 
Manejo e Utilização de 

Pastagens 
AG-63 

Oscar Emilio 

Ludtke Harthmann 
1 

Somente no 

2º sem. 2016 

M11 

Fruticultura Tropical e 

Subtropical / 

Fruticultura de Clima 

Temperado 

AG-73 / 

AG-81 

Claudio Keske 

Clenilso Sehnen 

Mota 

1 
Conforme 

Edital 

M12 
Tecnologia e Produção 

de Sementes e Mudas 
AG-85 

Oscar Emilio 

Ludtke Harthmann 
1 

Somente no 

2º sem. 2016 

M13 
Planejamento e 

Administração Rural 
AG-87 

Cesar Ademar 

Hermes 

Valéria Borges 

Ribeiro 

1 
Somente no 

2º sem. 2016 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES 

3.1 Compete ao monitor: 



  

a) auxiliar o docente nas atividades didático - científicas, inclusive na 

preparação de aulas, fiscalização de avaliações, atividades e trabalhos 

didáticos, atendimento e orientação de acadêmicos, em períodos por ele já 

cursados; 

b) auxiliar o corpo discente, sob a supervisão docente, na orientação de trabalhos 

de laboratório, de pesquisas bibliográficas, de trabalhos de campo e de outros 

compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência;  

c) atender pequenos grupos em horários que não coincidam com os seus horários 

de aula; 

d) participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento na disciplina, 

tais como: elaboração de monografias, revisão de textos e de resenhas 

bibliográficas, e outras correlatas; 

e) participar da elaboração do Plano de Atividades de Monitoria para o semestre, 

em conjunto com o professor orientador; 

f) o monitor será responsável pelo registro do horário de atendimento da 

monitoria e do registro da sua frequência mensal de acordo com os 

atendimentos realizados, cabendo ao supervisor a validação desse registro; 

g) Elaborar Relatório de Atividades de Monitoria ao final do semestre letivo. 

Parágrafo único: É vedado ao monitor elaborar, aplicar ou corrigir provas, ministrar 

aulas como substituto ou outras funções exclusivamente docentes. 

 

3.2 Compete ao professor supervisor: 

a) Participar do processo para a seleção dos estudantes candidatos à monitoria 

na disciplina sob sua responsabilidade;  

b) Elaborar e determinar, conjuntamente com o monitor, o Plano de Atividades 

de Monitoria, os horários de atendimento e o cronograma das atividades;  

c) Orientar o monitor quanto à metodologia a ser utilizada no atendimento aos 

estudantes da disciplina com monitoria; 

d) Supervisionar as atividades exercidas pelo monitor; 

e) Controlar e validar a frequência mensal do monitor e os resultados de suas 

atividades com relação ao atendimento dispensado aos acadêmicos;  

f) Orientar a elaboração e validar o Relatório de Atividades de Monitoria ao 

final do semestre letivo; 



  

g) Avaliar o desempenho do monitor ao final do semestre letivo, atribuindo-lhe 

nota; 

h) Indicar e viabilizar local adequado para cumprimento das atividades de 

monitoria; 

i) solicitar à Coordenação do curso, com base na avaliação de desempenho e 

quando couber, a renovação da monitoria. 

 

4. DA REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DO 

CONTRATO 

4.1 O exercício da monitoria será voluntário e não gerará nenhum direito de remuneração 

ou vínculo empregatício. 

4.2 O monitor exercerá suas funções por um período de 12 (doze) horas semanais, durante 

um semestre, sendo, no mínimo, 4 (quatro) horas semanais de atendimento aos 

acadêmicos do curso. 

Parágrafo único: É permitida a recondução do monitor por mais um semestre a partir da 

avaliação favorável de seu desempenho. 

 

5. DOS PRÉ-REQUISITOS  

5.1 Para inscrever-se no processo seletivo previsto neste edital, o acadêmico deve: 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação do IFC – Campus Rio 

do Sul;  

b) Não receber bolsas de ensino, estágio, pesquisa ou extensão, exceto os 

benefícios pecuniários destinados a promover a permanência dos estudantes 

nos cursos em que estiverem matriculados (moradia, alimentação e 

transporte).  

c) Ter cursado e obtido aprovação na disciplina da monitoria (ou equivalente) 

para a qual se inscreve com nota igual ou superior a 8,0 (oito); 

Parágrafo 1º: É permitida a inscrição de acadêmicos de outros cursos superiores do IFC-

Campus Rio do Sul, desde que comprovem, mediante histórico escolar, terem cursado 

componentes curriculares que contemplem os conteúdos previstos nas ementas das 

componentes curriculares que preveem vagas de monitoria.  

Parágrafo 2º: Admite-se para fins de inscrição candidatos com nota de aprovação igual 

ou superior a 7,0 (sete) e menor que 8,0 (oito). Estas inscrições somente serão 



  

consideradas para fins deste processo seletivo caso não haja nenhum candidato inscrito 

com nota de aprovação igual ou superior a 8,0 (oito).  

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições serão realizadas no período de 12 a 15 de setembro de 2016, no horário 

das 08:00 às 17:00 horas, na sala da coordenação do curso de Agronomia do IFC – 

Campus Rio do Sul.  

6.2 No ato da inscrição o acadêmico deverá entregar: 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (Apêndice 1); 

b) Histórico escolar de graduação atualizado, contemplando componentes 

curriculares cursados até o fim do primeiro semestre de 2016. 

6.3 É permitido ao candidato inscrever-se em uma única vaga de monitoria. 

 

7. DO PROCESSO SELETIVO 

7.1 O processo avaliativo para seleção do monitor voluntário das componentes 

curriculares especificadas no Quadro 1 será composto de dois instrumentos: 

a) nota obtida na componente curricular (ou equivalente(s)) em que pleiteia a 

monitoria, comprovada em histórico escolar; 

b) nota de entrevista atribuída por uma comissão avaliadora. 

7.2 Os candidatos serão classificados de acordo com a nota obtida nos instrumentos 

avaliativos a partir da seguinte fórmula: Nota final = (nota obtida na componente 

curricular da monitoria + nota de entrevista) / 2. 

7.3 O cronograma com o dia, horário e local das entrevistas será divulgado após o término 

das inscrições no site do curso de Agronomia do IFC – Campus Rio do Sul e em mural 

localizado no Bloco C do referido campus. 

7.4 Em caso de ausência do candidato à entrevista, o mesmo será automaticamente 

excluído do processo seletivo. 

 

Parágrafo primeiro: Na entrevista, a partir de diferentes critérios, o candidato será 

considerado apto ou inapto para a vaga de monitoria. Em sendo considerado apto, a 

comissão avaliadora atribuirá uma nota de 0 a 10 para o seu desempenho. 



  

Parágrafo segundo: a classificação dos candidatos considerará a nota final obtida, da 

maior para a menor. Em caso de empate, será considerado como critério de desempate a 

maior nota de entrevista. 

 

8. DA INTERRUPÇÃO DA MONITORIA 

8.1 A monitoria poderá ser interrompida a qualquer momento, por qualquer uma das 

partes, mediante comunicação escrita, feita com cinco dias de antecedência, e 

comunicada à Coordenação do Curso de Agronomia do IFC – Campus Rio do Sul 

dentro deste prazo. 

 

9. DA CERTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

9.1 As horas de monitoria serão certificadas pela Coordenação do Curso de Agronomia 

do IFC – Campus Rio do Sul, semestralmente, após verificação dos registros de 

frequência e de atividades previstos neste edital.  

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 A monitoria não gera vínculo empregatício com o IFC. 

10.2 Este edital é válido para o segundo semestre 2016, e, no caso dos componentes 

curriculares ofertados semestralmente, com possibilidade de renovação para o 

primeiro semestre de 2017. 

10.3 Situações não previstas neste edital devem ser encaminhadas por escrito à 

Coordenação do Curso de Agronomia, a qual providenciará os devidos 

encaminhamentos. 

 

Rio do Sul, 12 de setembro de 2016. 

 

 

André Kuhn Raupp 

Coordenador do Curso de Agronomia 

 

  



  

APÊNDICE 1 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS RIO DO SUL 

CURSO DE AGRONOMIA 

 

EDITAL N° 01/2016/AGRONOMIA, de 12 de setembro de 2016. 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

NOME COMPLETO: 

CPF:                                                               IDENTIDADE: 

MATRÍCULA:                                                           CURSO: 

E-MAIL:                                                                      Nº CELULAR: (     )  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA MONITORIA 

DISCIPLINA (S):                                          

PROF. ORIENTADOR: 

Nº DA VAGA (Vide Quadro 1):  

 

3. JUSTIFICATIVA (resumir os motivos que justificam sua candidatura à vaga) 

 

 

 

 

 

 

4. DOCUMENTO EM ANEXO 

(__) Histórico do curso 

 

Declaro estar ciente dos termos deste Edital e da veracidade das informações 

supracitadas. 

Rio do Sul, ____ de setembro de 2016. 

 

______________________________________________ 

Assinatura 


