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ANEXO II
PROJETO DE MONITORIA DE DISCIPLINA

Nome do Docente Proponente (Professor-orientador): 

Data de Nascimento: CPF:  E-mail:

Nome da Disciplina:

Série/Semestre/Módulo de Oferta da Disciplina: 

Carga Horária da Disciplina:

Número de Turmas atendidas pelo Projeto:

Número de Estudantes matriculados na Disciplina em todas as Turmas atendidas: 

Cursos que oferecem a Disciplina e que serão beneficiados pela Monitoria:

Nome de outros Docentes cujas Turmas poderão ser beneficiadas pela Monitoria: 

Natureza da Disciplina: (   ) Obrigatória  (  ) Optativa Período Letivo: 2019.2

Número de Monitores para o Projeto: 

Justificativa da Monitoria (a justificativa deve ser apresentada mediante fundamentação da relevância
da  oferta  da  monitoria  para  a  disciplina  em  questão  e  da  consideração  dos  índices  estimados  de
reprovação/desistência e dificuldade de aprendizagem na mesma disciplina):

Objetivos dessa Monitoria:

Metodologia:
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Avaliação (estabelecer indicadores de avaliação do projeto e do monitor):

Data,  Horário  e  Local  da Avaliação/Entrevista  para Seleção dos Estudantes (observe  no
Anexo I o período disponível para a seleção; informe a sala onde será feita a seleção):
 

Cronograma de Execução (Descrição das atividades do Monitor):

Resultados Esperados:

INSTRUÇÕES PARA ENVIO DO PROJETO (não se esqueça de retirar estas instruções)
1. Acesse o SEI pelo endereço http://sei.ifba.edu.br e, após logar, clique em Iniciar Processo no menu que aparece

do lado esquerdo e, após isso, ao escolher o tipo de processo, selecione Projeto/Proposta; 

2. Na página seguinte, no campo de Especificação, escreva Projeto de Monitoria da Disciplina “Nome da Disciplina”;
no campo de nível de acesso, selecione Público; após isso, clique em Salvar;

3. Na página seguinte, clique no ícone de Incluir Documento; após isso, ao escolher o tipo de documento, selecione
Externo;

4. Na página seguinte, preenche os campos abaixo:

a) Tipo de Documento: escolha a opção Projeto;

b) Data de Documento: informe a data em que o projeto de monitoria está sendo enviado;

c) Tipo de Conferência (para documentos digitalizados): escolha a opção Documento original;

d) Nível de Acesso: assinale a opção Público.

5. Clique no botão abaixo do texto  Anexar Arquivo para,  na janela que for aberta,  selecionar o seu projeto de
monitoria em formato PDF e, após isso, clique em Confirmar Dados;

6. Na página seguinte,  clique no ícone de  Enviar Processo;  na página a ser  carregada em seguida,  localize e
selecione a unidade CPM.GAE.VDC digitando-a no campo Unidades e, em seguida, clique em Enviar.

INSTRUÇÕES PARA CANCELAMENTO DE UM PROJETO E SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO
1. Acesse o SEI pelo endereço http://sei.ifba.edu.br e, após logar, abra o mesmo processo através do qual o projeto

de monitoria foi enviado anteriormente;
2. Na árvore de documentos  do processo,  clique  no projeto enviado e,  após isso,  clique no ícone de  Cancelar

Documento;
3. Depois, no mesmo processo aberto, repita as instruções 3, 4, 5 e 6  de envio do projeto (descritas acima).


