DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Caberá ao aluno monitor desenvolver suas atividades em contato direto com os
colegas e com o professor adquirindo, através de suas experiências, habilidades
diretamente relacionadas ao processo de ensino aprendizagem.
Ao aluno monitor, sob orientação e responsabilidade do Coordenador do Polo de Apoio
de Presencial, compete:
✓ Desempenhar, exclusivamente, as funções e tarefas auxiliares que lhe forem
confiadas pelo Coordenador do programa de monitoria e com anuência do
Coordenador do Curso e do Polo, sem que isso implique substituir o docente nas
atribuições, tarefas e responsabilidades que lhe são próprias;
✓ Auxiliar os alunos nas atividades práticas de portfólio;
✓ Auxiliar nas atividades didáticas do Curso, conforme plano de atividades e estudos;
✓ Facilitar o relacionamento entre os tutores e os alunos, visando a uma maior
eficácia na execução do plano de ensino das disciplinas;
✓ Acompanhar as disciplinas do curso, apresentando sugestões aos tutores;
✓ Apresentar estratégias de estudos em EaD (Educação a Distância) para auxiliar os
alunos na aprendizagem;
✓ Acompanhar o cronograma de avaliações e auxiliar os alunos na realização de uma
agenda de estudos;
✓ Esclarecer as dúvidas dos alunos no que se refere ao uso do AVA Univirtus;
✓ Auxiliar na organização de grupos de estudos sobre as disciplinas da fase;
✓ Divulgar e incentivar os alunos para a para a participação nos eventos promovido
pelo polo e, também, pela UNINTER, prioritariamente, o ENFOC (Encontro de
Iniciação Científica, Fórum Científico e Seminário PIBID) que acontece
anualmente na instituição nas modalidades presencial e EaD.
✓ Auxiliar no projeto de pesquisa dos cursos deste edital com participações em
videoconferência nas reuniões, leituras do referencial teórico indicado com
participações em fóruns de discussão e, auxiliar em coleta de dados para
aprimoramento do curso e pesquisas acadêmicas dirigidas pela coordenação do
curso.
✓ Entregar bimestralmente o relatório de atividades realizadas, para o Coordenador
do Polo de Apoio Presencial, o qual após validação, encaminhará o relatório para a
respectiva Coordenação de Curso;
✓ O horário das atividades de monitoria, será estabelecido em comum acordo entre
Coordenador do PAP e monitor, sempre prevalecendo o horário oposto do curso
em que estiver matriculado;
✓ As atividades de monitoria serão desenvolvidas no respectivo Polo de Apoio de
Presencial;
✓ É vedado ao monitor (a) exercer atribuição docente, tais como: ministrar aulas,

correções de provas e relatórios, dentre outras atividades que não lhe são próprias.
Em caso de situações não previstas, deverão ser consultados formalmente o
representante da Comissão de Monitoria de seu Polo de Apoio Presencial.

