ANEXOS DA RESOLUÇÃO Nº 4/2012 – CEPE
PROCEDIMENTO PARA MONITORIAS DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER

ANEXO I - TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA DE MONITORIA DE CURSO

O Centro Universitário Internacional UNINTER, representado pelo seu Reitor, prof. Dr. Benhur Etelberto Gaio
e observados os termos que regulamentam os procedimentos para monitoria, descritos na Resolução nº
4/2012, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, estabelece o termo de compromisso ao aluno
(a) .........................................., CPF....................., e-mail............................ RU.................., do curso superior
de graduação em ....................., na modalidade................, para exercer atividades no Programa de Monitoria
na disciplina / atividade“.........................................................................”, sob a orientação do (a) professor (a),
......................................................................, de acordo com as condições abaixo:
1. O período de vigência da atividade de Monitoria terá início em [DD/DDD/DDDD] e término em
[DD/DDD/DDDD].
2. A carga horária das atividades de Monitoria será de [xxx] horas semanais.
3. O presente termo de compromisso para o exercício de monitoria, não estabelece, em hipótese alguma e
para nenhum efeito, vínculo empregatício entre o Centro Universitário Internacional UNINTER e o aluno
monitor ou entre este e terceiros, nem lhe dará o direito a quaisquer vantagens além das expressamente
previstas neste termo.
4. Ao término da monitoria, será emitido um certificado/ ou declaração de participação no Programa de
Monitoria.
5. Cabe ao Aluno Monitor:
I - Auxiliar o docente em tarefas didáticas, compatíveis com o seu grau de conhecimento, relacionadas à
assistência aos estudantes dos cursos de graduação para a resolução de exercícios, aplicação, resolução
e discussão de estudos de caso, leitura e discussão de textos, realização de atividades previamente
definidas com a Coordenação de Curso e professor-orientador, trabalhar para a maior proximidade do aluno
com as ferramentas tecnológicas disponibilizadas pela IES (AVA Univirtus) e esclarecimento de dúvidas;
II - Zelar pelo patrimônio e nome da Instituição, bem como cumprir suas normas internas;
III - Participar no apoio ao desenvolvimento de atividades institucionais, promovidas pelas Coordenações
de Cursos;
IV – Elaborar bimestralmente o Relatório de Atividades desenvolvidas e apresenta-lo, de acordo com as
orientações repassadas pela Coordenação e Professor Orientador.
6. Cabe a Coordenação do Curso:
I) Manter arquivados todos os registros pertinentes ao Programa de Monitoria;
II) Ao termino das atividades do Programa de Monitoria, expedir o certificado de participação ao aluno que
tiver cumprido com o proposto no plano de estudos e atividades de monitoria.

Curitiba, [DD] de [mês] de [ano]

____________________
[Nome Completo]
Coordenador (a)

__________________
[Nome Completo]
Professor (a) orientador (a)

____________________
[Nome Completo]
Discente Monitor
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ANEXO II – RELATÓRIO BIMESTRAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTUDANTEMONITOR
[Relatório preenchido pelo monitor]
Campus/ Polo de Apoio Presencial:
Curso:
Modalidade:
Monitor (a):
RU:
Disciplina/ Unidade Curricular:
Professor (a) Orientador (a):
Mês Equivalente:
Distribuição das Horas de Atividades:
Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira
Sexta-Feira
Sábado
Descreva:
1.
2.
3.
4.

Atividades de Monitoria desenvolvidas:
Local da realização das atividades de Monitoria:
Número de atendimentos realizados durante o mês:
Quanto à procura dos alunos aos atendimentos:
a) Foi constante durante todo o período ( ) sim ( ) não.
b) Concentrou-se na véspera das avaliações ( ) sim ( ) não.
5. Apresente as principais dificuldades dos alunos atendidos:
6. Quanto a orientação do professor (a) orientador (a):
( ) Excelente

( ) Suficiente

( ) Adequada as
necessidades

( ) Não Houve

7. Conseguiu desempenhar as atividades de monitoria sem prejudicar suas atividades acadêmicas?
( ) Sim

( ) Não. Quais os motivos:

8. Auto avaliação do Estudante-Monitor:
Fatores
Responsabilidade (Empenho no cumprimento de horários
e tarefas assumidas)
Planejamento/Organização
(Sistematização de meios para a realização das
atividades)
Capacidade de relacionamento
(Capacidade de integrar-se ao grupo de atividades)
Aplicação de conhecimentos teóricos e práticos
Criatividade
(Capacidade de criar gerando alternativas no
desenvolvimento das atividades)
Iniciativa
(Capacidade de tomar decisões e de sugerir soluções aos
problemas emergentes)
Outros:

Excelente

Bom

Regular

Fraco

9. Comente sobre as dificuldades encontradas na realização de suas atividades:
10. Comente sobre os pontos positivos de sua participação no Programa de Monitoria e se esta contribuiu para a
sua formação pessoal:
11. Sugestões para a melhoria das atividades no Programa de Monitoria:
12. Participação em atividades de Iniciação Científica, de Extensão, Seminários, Congressos, etc.
13. Referências Bibliográficas indicadas pelo professor orientador (textos, livros, artigos, manuais, etc.). Utilizar
as normas técnicas.
Curitiba, [DD] de [mês] de [ano]
_____________________________
[Nome Completo]
Assinatura do Estudante-Monitor
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ANEXO III – AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE-MONITOR
[Relatório preenchido pelo professor orientador, no final do Programa de Monitoria]
Campus / Polo de Apoio Presencial:
Curso:
Modalidade:
Monitor (a):
RU:
Disciplina/ Unidade Curricular:
Professor (a) Orientador (a):
Regime de Atividades:
Descreva:
1. O Estudante-Monitor desenvolveu as atividades conforme proposto no Plano de estudos e atividades
de Monitoria?
( ) Sim

( ) Não. Não foram cumpridos os seguintes itens:

2. Avaliação do Estudante-Monitor:
Fatores
Excelente
Responsabilidade (Empenho no cumprimento de
horários e tarefas assumidas)
Planejamento/Organização
(Sistematização
de
meios para a realização das atividades)
Capacidade de relacionamento (Capacidade de
integrar-se ao grupo de Atividades)
Aplicação de conhecimentos teóricos e práticos
Criatividade (Capacidade de criar gerando
alternativas inovadoras no desenvolvimento das
atividades)
Iniciativa (Capacidade de tomar decisões e de sugerir
soluções aos problemas emergentes)
Autodesenvolvimento
(Esforço
e
interesse
demonstrados
na
aquisição
de
conhecimentos/habilidades, por iniciativa própria,
visando o aperfeiçoamento de seu desempenho)
Autocrítica (Capacidade de evidenciar suas
dificuldades)
Outros:

Bom

Regular Fraco

3. Parecer sobre o desenvolvimento das atividades realizadas pelo estudante Monitor, em relação ao
funcionamento da disciplina/ unidade curricular e ao aproveitamento do aluno:
4. Referências Bibliográficas aplicadas ao estudante monitor - indicação de textos, livros, artigos, manuais,
etc. Utilizar as normas técnicas.
Curitiba, [DD] de [mês] de [ano]
___________________________
[Nome Completo]
Professor (a) Orientador (a)
____________________
[Nome Completo]
Coordenador (a)
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ANEXO IV - RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
NO PROGRAMA DE MONITORIA
[Relatório preenchido pela Coordenação de Curso]
Curso:
Modalidade:
Escola Superior de [xxxx]:
Semestre Letivo/ Ano:
Disciplinas Ofertadas no
Programa de Monitoria

Professores Orientadores

Duração da
Oferta

Natureza:
Voluntária /
Remunerada

Vagas de
Monitoria
Ofertadas

Vagas de
Monitoria
Preenchidas

Alunos
Concluintes
no Programa

Síntese do Relatório
Locais de oferta (Campus/ Polo de Apoio Presencial):
Houve prorrogação do período de exercício da Monitoria? Sim ( ) Não ( ) Duração:
(Anexar no verso a relação dos alunos que tiveram o período de exercício das atividades de monitoria prorrogado)

Descreva brevemente:
1. Introdução: Objetivo geral da monitoria no curso, conteúdos ministrados, atividades teóricas e
práticas, metodologias, formas de avaliação:
2. Atividades realizadas durante o período de Monitoria:
(Apresentação das atividades desenvolvidas no programa de monitoria, articulas e integradas aos objetivos da disciplina)

3. Número de atendimentos realizados pelo Programa de Monitoria:
4. Análise e Discussão:
(Discutir a relevância da monitoria para o desenvolvimento da disciplina e para a aprendizagem dos alunos, resultados
alcançados, bem como, dificuldades enfrentadas no desenvolvimento da Monitoria)

5. Pontos positivos da Monitoria no Curso:
6. Pontos negativos da Monitoria no Curso:
7. Observações/Sugestões/Esclarecimentos:
8. Bibliografias propostas durante o período de Monitoria:
(Indicações de textos, livros, artigos, manuais, etc.)

Curitiba, [DD] de [mês] de [ano]
__________________________
Coordenador (a) [nome por extenso]
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ANEXO V – CERTIFICADO

[Frente do certificado]
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE MONITORIA

Certificamos que [nome do estudante-monitor], CPF nº [ ], RU [ ], acadêmico do Curso Superior
de [nome curso e modalidade], do Centro Universitário Internacional UNINTER, participou do
Programa de Monitoria de Curso, sob a orientação do professor (a) [nome do docente], na
disciplina de [nome da disciplina/atividade] em conformidade com a Resolução nº 04/2012 –
CEPE, de 31 de maio de 2012, cumprindo com a carga horária de atividades desenvolvidas no
total de [xxx horas].
Curitiba, [DD] de [mês] de [ano].
[ Assinatura do coordenador do curso]

[Verso do certificado]
Atividades desenvolvidas pelo estudante monitor:
-[]
-[]
-[]
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