EDITAL UNIFICADO
PARA PROVIMENTO DE MONITORIAS DAS FACULDADES PROMOVES E
KENNEDY

O Diretor Acadêmico das Faculdades Promove e Kennedy, Prof. Dr. Natanael Átilas Aleva,
no uso de suas atribuições, faz saber que, no período de 14/09/2021 a 19/09/2021, estarão
abertas as inscrições de candidatos para o preenchimento de 01 (uma) vaga de Monitoria
para cada uma das unidades curriculares abaixo, das unidades Prado, São Lucas, João
Pinheiro e Venda Nova, dos cursos indicados abaixo:

Curso: Medicina Veterinária
Disciplina

Vagas

Turno

(por turno)

Anatomia Veterinária I

01

Noite

Anatomia Veterinária II

01

Noite

Parasitologia

01

Noite

Curso: Enfermagem
Disciplina

Vagas

Turno

(por turno)

Semiologia e semiotécna

01

Manhã e noite

Patologia Geral

01

Manhã e noite

Curso: Gastronomia
Disciplina

Vagas

Turno

(por turno)

Confeitaria

01

Noite

Curso: Direito
Disciplina

Vagas

Turno

(por turno)

Estágio Supervisionado I

01

Manhã

Curso: Odontologia
Disciplina

Vagas

Turno

(por turno)

Clinica Integrada I

01

Noite

Curso: Psicologia
Disciplina

Vagas

Turno

(por turno)

Técnica de avaliações Psicológica I

01

Noite

Técnica de avaliações Psicológica II

01

Manhã

As monitorias serão de forma remota utilizando o google meet e a plataforma Classroom.
Poderão inscrever-se os acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de graduação
das Faculdades Promove e Kenendy, que já foram aprovados na Unidade Curricular
(disciplina), objeto da seleção, com nota mínima de 65 pontos, que estejam em dia com
suas obrigações acadêmicas e financeiras e que não tenham nenhum processo disciplinar
que atente contra o código de ética vigente.
O aluno poderá se candidatar no máximo a 2 (duas) vagas diferentes.
As inscrições serão gratuitas e estarão abertas durante o prazo previsto neste edital,
cabendo aos candidatos o cadastro pelo link https://forms.gle/2CWsi11Qmvug2jMj9 até
às 21 horas do dia 19 de setembro de 2021.

O processo de seleção compreenderá:
a.
b.
c.
d.

Análise do histórico escolar das disciplinas relacionadas;
Análise da vida estudantil;
Entrevista com uma comissão avaliadora,
Prova de Conhecimento específico quando necessário.

As provas de conhecimento específico serão realizadas de forma remota e dissertativa com
o tema enviado ao candidato pela comissão avaliadora, 30 minutos antes do início com
uma duração de 1 hora e 30 minutos.
As datas das provas de conhecimento serão enviadas para os candidatos pelo e-mail,
utilizado na inscrição do processo.
Os candidatos inscritos no processo de seleção de monitorias 01/2020 terão preferência
nas vagas, caso seja de interesse do aluno ainda desenvolver as atividades neste
semestre, em virtude do cancelamento do processo no primeiro semestre por causa da
pandemia.
Duração do Programa
Este programa de monitoria será aplicado no segundo semestre de 2021, com data prevista
de divulgação dos nomes dos monitores selecionados até 25 de setembro de 2021.
O programa terá duração a partir da assinatura do termo de compromisso, de forma
virtual, até o dia 11 de dezembro de 2021, quando deverão ser entregues os relatórios
assinados pelo aluno e professor da disciplina.
Disponibilidade
As monitorias serão de forma remota utilizando o Google Meet e a plataforma Classroom,
com os horários disponibilizados pelos Monitores de cada disciplina no Site da Faculdade.
As monitorias serão acompanhas pelo NOP, que terão acesso às salas do Classroom.

Benefícios
Aos Monitores selecionados será concedido o valor correspondente a 50% de desconto na
mensalidade, não acumulativo com outras bolsas ou convênios (não incidindo sobre a
rematrícula de 2022).

A monitoria confere no máximo de 50 (cinquenta) horas de atividades complementares por
semestre.
Só serão emitidos os certificados de conclusão da monitoria, para comprovação de horas
de atividade complementares, mediante a entrega do relatório final de monitoria.

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Direção Acadêmica.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2021.

Prof. Dr. Natanael Atilas Aleva
Diretor Acadâmico

