RESOLUÇÃO CONSU Nº 31/2021
REGULAMENTA O PROGRAMA DISCENTE
DE
VOLUNTARIADO
ACADÊMICO
–
PROAV/UNIJUÍ
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO
ENSINO,
PESQUISA,
EXTENSÃO
E
CULTURA,
POR
ESTUDANTES
REGULARMENTE MATRICULADOS EM
CURSOS
DE
GRADUAÇÃO
E
DE
PÓS-GRADUAÇÃO, NA UNIJUÍ.
A Presidente do Conselho Universitário - CONSU - da Universidade Regional
do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ -, no uso das atribuições que
lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UNIJUÍ e de acordo com a
deliberação da Plenária deste Conselho, realizada no dia 28 de outubro de 2021 e,
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a prática de atividades
voluntárias de natureza acadêmico-científico-cultural realizadas no âmbito da
UNIJUÍ em projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, em atendimento
ao artigo 97 do Regimento Geral da UNIJUÍ;
CONSIDERANDO o reconhecimento de que as ações de natureza voluntária
são atividades formativas e, de que, no caso de serem desenvolvidas por
estudantes da UNIJUÍ, poderão ser registradas para integralização curricular
como Atividade Complementar ou Atividades Teórico-Práticas de
Aprofundamento, conforme expresso na maioria das Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Cursos de Graduação, observado o Projeto Pedagógico de
cada Curso;
CONSIDERANDO a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe
sobre o serviço voluntário e dá outras providências, especialmente seu Art. 1º,
que diz que “Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade
não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer
natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência
social, inclusive mutualidade”;
CONSIDERANDO a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB), especialmente em seu Art. 84, que coloca que “Os discentes da
educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa
pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com
seu rendimento e seu plano de estudos”;
CONSIDERANDO a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe
sobre o estágio dos estudantes, definindo em seu Art. 2º, § 3o, que “As
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atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação
superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao
estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso”;
CONSIDERANDO a demanda dos Coordenadores de Curso por monitores em
diferentes disciplinas, buscando qualificar as atividades de ensino e
oportunizar aos discentes essa experiência com atividades na educação
superior;
CONSIDERANDO a necessidade de criar alternativas para que os professores
possam inserir estudantes em atividades de Monitoria, Pesquisa, Grupos de
Estudos, Extensão e Cultura, propiciando a aprendizagem de técnicas e
métodos científicos e o desenvolvimento de sua criatividade;
CONSIDERANDO a significativa demanda aos Editais dos programas de
Iniciação Científica, Iniciação Tecnológica e Inovação, Extensão e Cultura, e o
número limitado de bolsas oferecidas;
CONSIDERANDO a disposição dos estudantes em se envolverem em
atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, de forma voluntária, sem
vínculo empregatício, tendo como contrapartida a experiência e os
conhecimentos adquiridos;
CONSIDERANDO a possibilidade de certificar as atividades e as horas
desenvolvidas em projetos como Atividades Complementares - AC ou
Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento - ATPA, conforme Plano de
Atividades Voluntárias em: Ensino; Iniciação Científica; Iniciação Tecnológica;
Grupos de Estudos, Extensão e/ou Cultura, para incorporar ao seu processo
de formação acadêmico profissional,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º. A presente Resolução dispõe sobre o Programa Discente de
Voluntariado Acadêmico - PROAV/UNIJUÍ - para o desenvolvimento de atividades
no Ensino, na Pesquisa, na Extensão e na Cultura, por estudantes regularmente
matriculados em cursos de graduação e de pós-graduação na UNIJUÍ.
Art. 2º. São objetivos do PROAV/UNIJUÍ:
I - estimular estudantes de graduação e de pós-graduação a desenvolverem
atividades no Ensino, na Pesquisa, na Extensão e na Cultura;
II - contribuir para a formação do estudante e para o desenvolvimento da
Pesquisa, Extensão e Cultura;
III - formalizar as atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura
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desenvolvidas pelos estudantes de graduação e pós-graduação, registrando-as
institucionalmente e concedendo-lhes certificado de participação nas atividades de
ensino dos cursos de graduação e pós-graduação e nos diferentes projetos de
Pesquisa, Extensão e Cultura existentes na universidade.
Art. 3º. Considera-se atividade voluntária aquela desenvolvida sem
remuneração, de cunho eminentemente pedagógico, de natureza educacional,
científica e/ou cultural, realizada por estudantes regularmente matriculados na
UNIJUÍ, sob orientação e supervisão docente.
Parágrafo Único. O estudante voluntário não poderá exercer atividades de
exclusiva responsabilidade do professor ou de técnico-administrativo e de apoio da
UNIJUÍ, que venham a descaracterizar os objetivos do PROAV/UNIJUÍ.
Art. 4º. O PROAV/UNIJUÍ é coordenado pela Vice-Reitoria de Graduação no
que se refere ao ensino de graduação e pela Vice-Reitoria de Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão no que se refere ao ensino de pós-graduação, à pesquisa, à
extensão e à cultura.
Parágrafo Único. Cabe ao Comitê de Graduação e aos Comitês Stricto
Sensu e Pesquisa e de Extensão normatizar as especificidades dos Projetos e
Editais, quando for o caso.
Art. 5º. O horário destinado às atividades previstas no PROAV/UNIJUÍ não
poderá, em hipótese alguma, coincidir com a grade horária das disciplinas em que o
estudante estiver matriculado.
Art. 6º. Poderão solicitar e orientar estudantes voluntários para atividades de
ensino os professores do Quadro Efetivo (tempo integral, parcial e hora-aula) e
Convidados do Plano de Carreira do Magistério Superior da UNIJUÍ.
Parágrafo Único. O tempo destinado à execução das obrigações a que se
refere o Art. 11 e incisos desta Resolução, integram o tempo destinado à execução
das atividades inerentes à docência, previstas e disciplinadas por Instrução
Normativa da Vice-Reitoria de Administração, emitida anualmente.
Art. 7º. Poderão solicitar e orientar estudantes voluntários de pesquisa ou
extensão, professores que integram o Programa Papdocência, que possuem
atribuição de tempo para pesquisa ou extensão ou Atividades Inerentes ao
Desenvolvimento dos Cursos de Graduação - AIG, concedidas por editais internos
ou financiamento externo.
CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE MONITORIA
Art. 8º. As ações voluntárias realizadas junto às atividades de ensino de
graduação e pós-graduação stricto sensu são desenvolvidas por meio de monitoria,
por estudante regularmente matriculado em cursos de graduação e de
pós-graduação stricto sensu da UNIJUÍ.
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§ 1º. O estudante de graduação só pode realizar monitoria no ensino de
graduação e estudante da pós-graduação stricto sensu pode realizar em ambos os
níveis de ensino.
§ 2º. Pelo caráter pedagógico, a monitoria potencializa aptidões e interesses
dos estudantes, cria condições de aprofundamento teórico-prático, desenvolve
habilidades relacionadas ao ensino, possibilitando a cooperação entre professores e
estudantes.
§ 3º. A monitoria é exercida em apoio às atividades do professor,
desenvolvendo-se em sala de aula, em laboratórios e/ou em turno inverso ao da
aula, conforme o Plano de Atividades de monitoria proposto pelo docente
responsável pela disciplina.
Art. 9º. São obrigações dos monitores:
tI - Ter disponibilidade para dedicar-se, no mínimo, 40 (quarenta) horas
semestrais por disciplina;
II - Ter Currículo Lattes atualizado na plataforma CNPq;
III - Participar de atividades didático-pedagógicas de ensino e aprendizagem
e/ou de atividades de pesquisa relacionadas à disciplina, expressas no Plano de
Atividades de monitoria e programadas com o professor da disciplina;
IV - Auxiliar os estudantes da respectiva disciplina nos estudos, orientando-os
na resolução de exercícios, em atividades de laboratório, de biblioteca, de campo e
em outras atividades necessárias ao desenvolvimento do ensino e da aprendizagem;
V - Constituir-se em elo entre o professor e os estudantes da disciplina,
visando o desenvolvimento da aprendizagem e o cumprimento das atividades
previstas;
VI - Auxiliar os professores em tarefas de preparação de material didático,
organização de bibliografia e nas rotinas de sala de aula e de laboratórios ligadas à
disciplina;
VII - Cumprir a carga horária conforme o Plano de Atividades de monitoria;
VIII - Entregar, ao final de cada período letivo, para o professor da disciplina, o
relatório de suas atividades, em formulário específico, no qual será juntado o parecer
do professor, e, após, encaminhado ao Coordenador do Curso.
IX - Assinar o Termo de Compromisso de adesão ao Programa Discente de
Voluntariado Acadêmico.
Parágrafo Único. Ao monitor é expressamente vedado ministrar aulas em
substituição ao professor da disciplina, bem como aplicar e corrigir as avaliações
realizadas pelos acadêmicos.
Art. 10. São obrigações do professor da disciplina, orientador da monitoria:
I – Solicitar à coordenação do curso a monitoria, por meio de formulário
próprio, ao qual deve ser anexado o plano de atividades a ser desenvolvido pelo
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monitor;
II – Organizar a seleção do monitor em conjunto com o Coordenador do
Curso;
III - Assinar Termo de Compromisso de adesão ao Programa Discente de
Voluntariado Acadêmico;
IV - Realizar a orientação e o acompanhamento direto e constante do monitor;
V - Comunicar à Vice-Reitoria de Graduação e/ou Vice-Reitoria de
Pós-Graduação Pesquisa e Extensão qualquer irregularidade ou interrupção do
Termo de Monitoria Voluntária, imediatamente após a ocorrência do fato;
VI - Ao término do período letivo, receber o Relatório de Atividades do
monitor e expedir Parecer sobre o seu desempenho na monitoria, e, encaminhá-los
ao Coordenador do Curso, cabendo a este encaminhar a Central de Atendimento
ao Estudante - CAE os documentos para emissão do certificado de monitoria;
VII - Solicitar a renovação da monitoria para o semestre subsequente, quando
for o caso.
Art. 11. A processualidade da definição de disciplinas da graduação e a
seleção dos bolsistas é organizado por Edital específico da Vice-Reitoria de
Graduação
Art. 12. A Vice-Reitoria de Graduação organiza o Edital de abertura do
processo de seleção de monitores, observando os seguintes procedimentos:
I - Divulgar amplamente na UNIJUÍ, por meio de Edital de seleção, os prazos
e os critérios de seleção;
II - Divulgar os resultados junto à comunidade acadêmica;
Parágrafo Único. Para concorrer à Monitoria o estudante deverá comprovar
ter cursado com aprovação a disciplina para a qual se candidata, ou equivalente, ou
estar cursando a disciplina ou equivalente, sendo que a comprovação da aprovação
será efetuada por ocasião da assinatura do Termo de Compromisso de adesão ao
Programa Discente de Voluntariado Acadêmico.
Art. 13. Nas disciplinas dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, os
pedidos de monitoria são encaminhados pelo professor à Coordenação do
Programa, que analisa e defere ou indefere a solicitação e informa à Vice-Reitoria de
Pós Graduação Pesquisa e Extensão.
Art. 14. Cabe a Central de Atendimento ao Estudante - CAE,
responsabilizar-se pelo preenchimento e encaminhamento do Termo de
Compromisso de Adesão ao Programa Discente de Voluntariado Acadêmico, em
duas vias, sendo uma para o estudante e uma para arquivo no Núcleo de Suporte
aos Cursos.
Parágrafo Único. Fica vedado o início das atividades antes da assinatura do
Termo de Compromisso por todos os envolvidos.
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Art. 15. A Vice-Reitoria de Graduação e/ou Vice-Reitoria de Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão, encaminha o rol de estudantes monitores voluntários à Central
de Atendimento ao Aluno e ao Núcleo de Registros Acadêmicos, para cadastro.
Art. 16. No final da Monitoria a Central de Atendimento ao Estudante informa
ao Núcleo de Registros Acadêmicos, a relação de estudantes monitores que
concluíram as atividades com aproveitamento satisfatório, com a carga horária, o
Plano de Atividades e o relatório da monitoria, para a expedição dos certificados.
§ 1º. Cabe ao coordenador do curso encaminhar à Central de Atendimento ao
Estudante - CAE a solicitação de emissão do certificado das monitorias dos
respectivos estudantes do seu curso, juntamente com as informações para a
certificação;
§ 2º. O certificado de monitoria é expedido pelo Núcleo de Registros
Acadêmicos e firmado pelo(a) Coordenador(a) de Curso e pela Secretária
Acadêmica.
CAPÍTULO III
DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO
Art. 17. As ações em pesquisa e extensão são desenvolvidas por estudantes
de graduação e de pós-graduação stricto sensu por meio da participação voluntária
em Projetos de Pesquisa Institucionais, Projetos de Extensão na modalidade Ações
Comunitárias ou Grupos de Estudos.
§ 1º. A indicação do voluntário é realizada pelo orientador ou coordenador do
projeto/grupo, mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponível no site
da UNIJUÍ.
§ 2º. A solicitação de participação de voluntário em pesquisa e extensão
institucional poderá ocorrer a qualquer tempo, em fluxo contínuo.
§ 3º. A solicitação de participação de voluntário em Grupo de Estudos
poderá ocorrer conforme cronograma definido em Edital Específico.
§ 4º. A permanência mínima no PROAV é de 1 (um) mês podendo se
estender por no máximo 12 (doze) meses consecutivos, podendo ser renovado
anualmente, mediante nova solicitação.
§ 5º. As atividades de voluntariado terão vigência a partir da assinatura do
Termo de Compromisso.
Art. 18. São requisitos e atribuições do voluntário em Pesquisa, Extensão ou
Grupo de Estudo:
I - ter disponibilidade para dedicar, de 4 (quatro) a 20 (vinte) horas
semanais às atividades;
II - ter bom desempenho acadêmico;
III - ter sido indicado por professor coordenador de projeto/grupo;
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IV - ter Currículo Lattes atualizado na plataforma CNPq;
V - assinar o Termo de Compromisso de Adesão ao Programa de
Voluntariado Acadêmico;
VI - apresentar o resultado final das atividades no Salão do Conhecimento
da UNIJUÍ, realizado anualmente;
VII - apresentar relatórios
demandado pelo orientador;

das

atividades

desenvolvidas,

quando

VIII - executar o plano de atividades conforme previsto, sob a orientação do
professor;
IX - fazer referência a sua condição de participante do PROAV nas
publicações e trabalhos apresentados.
Art. 19. São obrigações do orientador:
I - incluir o voluntário no grupo de pesquisa, projeto de extensão ou grupo de
estudos;
II - orientar o voluntário nas distintas fases do trabalho, incluindo a elaboração
de relatórios e apresentação dos resultados em eventos científicos;
III - incluir o nome do voluntário nas publicações e nos trabalhos apresentados
em eventos, nos quais houve a participação efetiva deste;
IV - comunicar a Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão o
cancelamento da atuação do voluntário no projeto/grupo.
Art. 20. Anualmente, a Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e
Extensão emite os certificados dos voluntários daquele ano, mediante declaração
do professor responsável (orientador) em relação à efetiva participação e realização
das atividades previstas no plano de atividades do estudante voluntário.
CAPÍTULO V
DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Art. 21. As ações culturais podem ser desenvolvidas de forma voluntária por
estudantes da UNIJUÍ em projetos culturais mantidos pela Instituição.
§ 1º. A seleção do voluntário é realizada a partir de edital específico e as
indicações são encaminhadas pelo coordenador do projeto cultural à Vice-Reitoria
de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão.
§ 2º. As atividades de voluntariado terão vigência a partir da assinatura do
Termo de Compromisso, pelas partes envolvidas.
Art. 22. São requisitos e responsabilidades do voluntário em atividades
culturais:
I - ser estudante da UNIJUÍ, em qualquer nível de Curso;
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II - ter disponibilidade de participação em ensaios, reuniões, apresentações,
eventos e viagens do projeto, sempre agendados pelo coordenador;
III - ter sido indicado pelo coordenador do projeto cultural.
Art. 23. São obrigações do coordenador do projeto cultural:
I - orientar o voluntário na realização das atividades culturais, incluindo a
elaboração de materiais, apresentações, roteiros, etc.;
II - acompanhar o desempenho e comprometimento do voluntário nos
ensaios, apresentações e viagens;
III - incluir o nome do voluntário nas apresentações, publicações, relatórios,
notícias, nas quais houve a participação efetiva deste;
IV - comunicar a Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão o
cancelamento da atuação do voluntário.
Art. 23. A Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, ao final do
período de voluntariado, emite certificado de participação no programa.
CAPÍTULO VII
DO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Art. 24. A carga horária relativa às atividades de Monitoria; Grupos de
Estudos; Pesquisa; Extensão e Cultura, poderá ser aproveitada parcial ou
totalmente, pelo estudante de graduação, como Atividade Complementar do Curso,
de acordo com a regulamentação do respectivo Projeto Pedagógico do Curso.
Parágrafo Único. Para os estudantes de Pós-Graduação a contrapartida
será a experiência e os conhecimentos adquiridos, além da sua comprovação
mediante emissão de certificado.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25. No período em que os estudantes de graduação e pós-graduação
estiverem exercendo atividades voluntárias, amparados por esta Resolução, os
mesmos terão isenção de taxas para a expedição de documentos junto à Central
de Atendimento ao Estudante - CAE e para a inscrição como participante (sem
submissão de trabalho) no Salão do Conhecimento.
Parágrafo Único. A isenção será concedida quando da solicitação dos
seguintes documentos: Atestado de aprovação do semestre; atestado de
conclusão de curso; atestado de matrícula; atestado de matrícula com disciplinas;
atestado de matrícula e frequência; atestado de média aritmética; atestado de
provável formando; atestado de notas; atestado de inscrição no conselho; atestado
de vínculo; atestado com notas do vestibular; atestado geral; declaração de
matrícula não estar sub judice; declaração de reconhecimento do curso;
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declaração de regularidade do ENADE; grade curricular do curso; histórico
acadêmico; revisão de provas; sistema de avaliação; declaração de pagamentos
para imposto de renda e segunda via do Cartão Institucional.
Art. 26. No início das atividades a Vice-Reitoria de Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão, deverá informar à Central de Atendimento ao Estudante CAE a relação dos estudantes voluntários do respectivo período, ligados aos
Projetos de Pesquisa, Extensão e Cultura e aos Grupos de Estudos para que
possam receber a isenção das taxas.
Art. 27. A certificação da participação no Programa Acadêmico para os
estudantes Voluntários em Pesquisa; Extensão; Cultura e Grupo de Estudos, será
expedida pela Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, de acordo
com o Projeto em que o estudante estiver inserido.
Art. 28. A certificação dos voluntários em monitoria será expedida pelo
Núcleo de Registros Acadêmicos, mediante solicitação à Central de Atendimento
ao Estudante.
Art. 29. De acordo com a Lei nº. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que
dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências, a atividade
desenvolvida no Programa Discente de Voluntariado Acadêmico não gera vínculo
empregatício, nem obrigação trabalhista, previdenciária ou afim, ou quaisquer
outro ônus à universidade.
Art. 30. Os casos omissos e de descumprimento das normas deste
Programa e/ou normas institucionais serão resolvidos pela Vice-Reitoria de
Graduação ou Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão.
Art. 31. A presente Resolução entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário, em especial as Resoluções CONSU
25/2013 e 17/2014.
Passado no Gabinete da Presidente do Conselho Universitário aos 29 dias do
mês de outubro de 2021.

Profª Drª Cátia Maria Nehring
Presidente do Conselho CONSU
Reitora da UNIJUÍ
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