






O que é a Monitoria? 

A prática da Monitoria se define como o 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 de 
trabalhos práticos e experimentais; 

 Acompanha efetivamente as 
turmas, favorecendo a integração 
de conhecimentos; 

 Contribui para melhorar o 
relacionamento entre alunos e 
professores. 



Auxilia o professor em 
atividades da disciplina, 
inclusive na preparação e 
seleção de material para aulas; 

 Participa de atividades e de 
projetos de extensão do curso; 

Organiza e orienta grupos de 
estudos. 

O que faz um monitor FORA da sala de aula? 



Lembre-se: 

MONITOR 

não é  Professor! 



É VEDADO ao monitor: 
 

 Aplicar/corrigir avaliações,  

 Ministrar aulas teóricas, 

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



 Cumprir carga horária de 12 horas semanais.  

 Elaborar, junto com o professor, o PLANO DE TRABALHO. 

 Preencher os FORMULÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA MONITORIA, de 
acordo com o orientado. 

  Cumprir com todas suas atividades previstas, mantendo a ética e a postura 
profissional. 

Atribuições do Monitor: 



ACOMPANHAMENTO ONLINE DA 
MONITORIA 



TELA INICIAL 
 



TELA DOS FORMULÁRIOS 
 



PLANO DE TRABALHO 
 



FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO 
 



 DURAÇÃO DA BOLSA: 

 4 meses (MARÇO A JUNHO), 
podendo ser renovada por mais 4 
meses  (AGOSTO A NOVEMBRO), 
dependendo do desempenho do 
aluno e disponibilidade da 
disciplina. 

 CERTIFICADOS 

 Serão entregues no final do 2º 
semestre. 

Informações: 



 Mantenha o professor sempre informado; 

 Busque se relacionar de forma adequada com os 
alunos; 

 Tenha uma postura adequada; 

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

 Mantenha um diálogo aberto com professor, 
coordenador e SAE. 

 Participe das reuniões 

 

Reforçando alguns pontos importantes 



DATA  EVENTO  DESCRIÇÃO  

11/03/16 
Entrega protocolada do Plano 

de Trabalho do Monitor  

Descrição das atividades a serem realizadas durante 
a monitoria e a carga horária destinada para cada 

uma delas.  

03/05/16 
Entrega protocolada do 
primeiro Formulário de 

Acompanhamento  

Descrição das atividades realizadas referente aos 
meses de março e abril  

24/06/16 

Entrega protocolada do 
segundo Formulário de 

Acompanhamento e 
Formulário Avaliação de 

Monitoria  
 

Descrição das atividades realizadas referente aos 
meses de maio e junho. Avaliação da monitoria no 

semestre feita pelo professor e pelo monitor.  

06/07/16 
Parecer da COGRAD sobre o 
processo de monitoria no 1º 

semestre.  

Levantamento, análise e encaminhamento à Pro- 
Reitoria Administrativa acerca de renovação ou 

cancelamento de bolsas para o 2º semestre letivo.  

Calendário 2015/1 



Supere suas 
dificuldades 



Em caso de dúvidas... 

     sae@cesupa.br 

4009-9106 (JM) 
Nilzabeth Coêlho 

4009-9193 (AC) 
Ana Cláudia Costa 

4009-9149 (NZ) 
Wandria Mescouto 

2305-9048 (AB) 
Ana Rachel Keuffer 



JUNTOS iremos fazer um 

GRANDE trabalho. Sucesso! 


