
Monitoria Cesupa 2018 
Posse dos Monitores 





O que é a Monitoria? 

Processo pelo qual alunos auxiliam outros 

alunos na situação ensino-aprendizagem. 



O que faz um 
monitor dentro 
da sala de aula? 

 Atua junto aos 
professores no preparo 

e/ou condução das 
atividades; 

 
 Auxiliar e acompanha os 
alunos em aulas práticas 

 
 Acompanha a turma, 

favorecendo o 
aprendizado; 

 
 Contribui para melhorar 
o relacionamento entre 

alunos e professores. 



O que faz um 
monitor fora da 

sala de aula? 

 Organiza e conduz grupo 
de estudos; 

 
 Prepara e organizar 

materiais para auxiliar no 
aprendizado dos alunos; 

 
 Auxilia o professor na 
preparação e seleção de 

material para a aula; 
 

 Pesquisa sobre o 
conteúdo da disciplina; 

 
 Estudo dirigido  



Lembre-se: 
Monitor não é professor 

É VEDADO ao monitor: 
 

• Aplicar/corrigir avaliações, sozinho, 
sem a revisão do professor ; 

• Ministrar aulas teóricas, sem a 
presença do professor; 

• Executar tarefas de aulas práticas, 
sem a supervisão do professor da 
disciplina ou técnico responsável 
pelo laboratório.  



Atribuições do Monitor 

• Cumprir carga horária mínima de 08 horas semanais.  

• Elaborar, junto com o professor, o PLANO DE 

TRABALHO. 

• Preencher os FORMULÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO 

DA MONITORIA, de acordo com o orientado. 

• Enviar o plano de trabalho e os formulários, dentro do 

prazo estabelecido. 



É importante: 

• Manter o professor sempre informado; 

• Buscar se relacionar de forma adequada com os alunos; 

• Ter uma postura adequada; 

• A ética é fundamental no seu dia a dia de trabalho; 

• Mantenha um diálogo aberto com professor, 

coordenador e COGRAD/SAE. 

• Participar das reuniões. 



BOLSA MONITORIA 
  A bolsa de monitoria vigora por quatro 

meses (março a junho), podendo ou não 
ser renovada para o próximo semestre. 

Valor da bolsa: R$ 500,00 

FIQUEM ATENTOS: o setor financeiro 
entrará em contato para solicitar 
informações sobre a conta onde será 
depositado o dinheiro. 



OBS: Conforme descrito no Edital 
 
6.3. Alunos detentores de bolsas e/ou descontos de 

outra natureza, concedidas pela instituição ou por 

Convenção Coletiva, se aprovados no presente 

Processo Seletivo deverão, obrigatoriamente, optar 

por uma única modalidade de bolsa e/ou desconto, 

sendo vedado o acúmulo de bolsas e/ou descontos.  

6.4. Alunos participantes do PROGRAMA UNIVERSIDADE 

PARA TODOS – PROUNI ou que já possuam bolsa 

integral de qualquer natureza, no CESUPA, poderão 

participar do presente Processo Seletivo e exercer as 

atividades de monitoria, sem o recebimento da bolsa 

referida no item 6.1 deste Edital. 

6.5. Fica vedado o acúmulo de monitorias.  

 



RENOVAÇÃO 

DA BOLSA - 

MONITORIA 

A bolsa poderá ser renovada por 
quatro meses (agosto a 
novembro), dependendo: 
 

 

• Do desempenho, interesse e 
disponibilidade do monitor 

 
• Da oferta da disciplina para 

o semestre 2017.2 
 

• Da solicitação, justificada, 
por parte do professor. 



Cancelamento da bolsa 

Poderá ocorrer em qualquer momento, caso: 

• Não cumpra com o prazo de preenchimento do plano de tralho e dos 

formulários descrito no calendário da Monitoria; 

• Não realize as atividades planejadas e de sua responsabilidade; 

• Não cumpra a carga horária mínima; 

• Tenha comportamento desrespeitoso e inadequado junto a alunos, 

professores e colaboradores durante atividades da monitoria. 

• Seja complacente com atitudes não éticas dos alunos e/ou professores. 

• Favoreça alunos com informações sigilosas obtidas no contato com os 

professores e/ou repasse informações durante as avaliações. 

 



Sistema 

Online da 

Monitoria 



1º passo: Acessar o Aluno Online e procurar o banner 

da monitoria. 

 

2º passo: Clicar em abrir os Formulários. 

 



3º passo: Clicar no formulário que será editado. 

 

 



PLANO DE TRABALHO 

 



FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO 

 



FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 



Calendário de Monitoria 1º/2018 

DATA ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

19/03/17 
Preenchimento on line do Plano de 

Trabalho do Monitor) 

Descrição das atividades a serem 

realizadas com a monitoria e a carga 

horária destinada para cada uma delas. 

30/04/17 
Preenchimento online do primeiro 

Formulário de Acompanhamento 

Descrição das atividades realizadas 

referente aos meses de março e abril 

28/06/17 

Preenchimento on line do segundo 

Formulário de Acompanhamento e 

Formulário Avaliação de Monitoria 

(professor e monitor) 

Descrição das atividades realizadas 

referente aos meses de maio e junho. 

Avaliação da monitoria no semestre feita 

pelo professor e pelo monitor. 

06/07/17 
Parecer da COGRAD sobre o processo de 

a renovação de monitoria no 1º semestre. 

Levantamento, análise e encaminhamento 

à Pró-Reitoria Administrativa acerca de 

renovação ou cancelamento de bolsas 

para o 2º semestre letivo. 



Aproveite as 
oportunidades 

Estude, 
Pesquise! 

Supere suas 
dificuldades 

Seja 
curioso! 

Busque o 
seu 

sucesso! 



sae@cesupa.br 

JOSÉ MALCHER 

João Paulo Nobre 

4009.9106 

ALCINDO CACELA 

Ana Cláudia Costa 

4009.9143 

NAZARÉ 

Nilzabeth Coêlho 

4009.2149 

ALMIRANTE BARROSO 

Wandria Mescouto 

3205.9048 

Contatos 

 



Que seja 
uma ótima 

experiência! 

Obrigada! 


