
Monitoria de Iniciação em 

Desenvolvimento 

Tecnológico e 

Inovação

Abertas!

ATENÇÃO ALUNOS (AS) !

Inscrições

1º. Semestre 2021



Conheçam os(as) orientadores(as)

e suas áreas de pesquisa.

Participe!

De 01 a 06/MAR/21

08 vagas

Inscrições:



O que preciso para fazer minha inscrição?

1) Conhecer as áreas de atuação dos ORIENTADORES.

2) Manifestar interesse junto ao ORIENTADOR, por e-mail, para adequação do

escopo do projeto.

3) Estar matriculado entre o 1o. Semestre e 5o. Semestre.

4) Acessar o site da FATEC Sorocaba, e na aba Alunos – Monitoria, ler a

legislação vigente e em seguida preencher: Anexo 8, Anexo 9 e Anexo 10.

5) Solicitar o histórico escolar através do SIGA. A secretaria enviará para o seu

e-mail institucional. Em caso de dúvida: alunos@fatecsorocaba.edu.br.

6) Providenciar o CV LATTES atualizado.

7) Encaminhar os Anexos 8, 9 e 10, o histórico escolar e o CV LATTES para o

e-mail: pesquisa-extensao@fatecsorocaba.edu.br. Escreva no assunto do e-

mail: INSCRIÇÃO PARA MONITORIA DE INICIAÇÃO.

8) O ORIENTADOR deverá encaminhar o Anexo 11 e o CV LATTES atualizado.

9) Aguardar resultado.

Valor da bolsa:

R$ 7,75 por hora

mailto:alunos@fatecsorocaba.edu.br
mailto:pesquisa-extensao@fatecsorocaba.edu.br


Calendário da Monitoria de Pesquisa

Apresentação das áreas de pesquisas pelos 

orientadores. Enviar para Luciane, no e-mail: 

pesquisa-extensao@fatecsorocaba.edu.br

De 19 a 26/FEV/21

Divulgação e inscrição De 01 a 06/MAR/21

Análise da CEPE De 08 a 12/MAR/21

Divulgação do resultado Dia 15/MAR/21

Tramitação dos documentos De 16 a 19/MAR/21

Previsão de Início da Monitoria Dia 22/MAR/21

Acesse o site:

www.fatecsorocaba.edu.br



Perguntas frequentes:
Como é feita a seleção dos monitores?

Resposta: De acordo com as normas vigentes, a Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão

- CEPE, avaliará e classificará os projetos, sem a identificação do aluno e do orientador.

Qual será o horário da monitoria?

Resposta: O horário será definido juntamente com o ORIENTADOR.

A monitoria será on line?

Resposta: Enquanto as atividades presenciais estiverem suspensas, em virtude da

pandemia do Novo Coronavírus, as monitorias serão realizadas pela plataforma TEAMS,

seguindo as instruções do ORIENTADOR. As reuniões com seu ORIENTADOR, ficarão

registradas na plataforma TEAMS.

Quanto ganha um monitor?

Resposta: O valor da bolsa é de R$7,75 por hora. O monitor poderá cumprir no mínimo 4

horas semanais e no máximo 8 horas semanais. Não podendo ultrapassar 32 horas

mensais.

Quando eu recebo minha bolsa?

Resposta: O pagamento é realizado entre os dias 20 e 30 do mês subsequente

a realização da monitoria. Ex.: A monitoria realizada no mês de setembro será paga entre

os dias 20 e 30 no mês de outubro.



Perguntas frequentes:

Tenho que preencher algum documento durante a MONITORIA?

Resposta: Sim. O MONITOR deverá apresentar o RELATÓRIO PARCIAL (Anexo 12) . Ao 

final, até 15 dias após o término do PROJETO, o MONITOR deverá apresentar à CEPE, o 

RESUMO EXPANDIDO (Anexo 14) e o RELATÓRIO FINAL (Anexo 15).

Vou receber Certificado?

Resposta: Sim. No final da monitoria, mediante a apresentação dos Anexos 14 e 15, e 

com o parecer do ORIENTADOR, o MONITOR receberá um Certificado.

E se um dia eu não puder participar do encontro on line com meu ORIENTADOR?

Resposta: Você deverá comunicar seu ORIENTADOR com antecedência, para verificar a 

possibilidade de reposição do horário, caso não seja possível, será lançada falta. A 

reposição deverá acontecer dentro do mesmo mês.

Diretoria FATEC Sorocaba

18/FEV/21
Dúvidas: ata@fatecsorocaba.edu.br

mailto:ata@fatecsorocaba.edu.br


Fatec Sorocaba,
50 anos de tradição, 

inovação e competência 
em tecnologia.


