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PROJETO DE MONITORIA DE DISCIPLINA
(Faça o projeto com mínimo de 2 páginas e máximo de 4 páginas)

Nome do docente proponente do projeto (professor orientador): 

Data nascimento:  CPF:  E-mail: 

Nome da disciplina: 

Série em que será ofertada a 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: 2020.1

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:
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Metodologia:

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, bem como nforme a sala onde será feita a 
seleção):
 

Cronograma de Execução (Descrição das atividades do Monitor):

Resultados esperados:

INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE PROJETO (não se esqueça de retirar estas instruções):

1. O docente deve acessar o SEI, clicar em Iniciar Projeto do lado esquerdo, depois clicar em Projeto/Proposta do lado
direito. 
2. Na janela que abrir, no espaço Especificação, deve escrever Projeto de Monitoria da Disciplina “Nome da Disciplina”;
em Nível de Acesso deve assinalar Público; depois clicar em Salvar. 
3. Na janela que abrir, deve clicar em Incluir Documento; depois clicar em Externo.
4. Na janela que abrir, em Tipo de Documento, deve selecionar Projeto; depois deve colocar a Data do Documento;
depois,  em Tipo de Conferência,  deve selecionar Documento Original; depois,  em Nível  de Acesso, deve assinalar
Público; depois, em Anexar Arquivo, deve clicar em “Choose File”; depois, na janela que abrir, deve selecionar o seu
projeto em PDF; depois deve clicar em Confirmar Dados.
5.  Na janela que abrir,  deve clicar  em Enviar Processo;  na janela que abrir,  deve digitar  em Unidades,  o  destino
CPM.GAE.VDC.

INSTRUÇÕES PARA CANCELAMENTO DE UM PROJETO E SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO:

1. O docente deve acessar o SEI e abrir o mesmo processo com o projeto anteriormente enviado.
2. Deve clicar no projeto enviado e depois em Cancelar Documento.
3. Depois, no mesmo processo aberto, deve repetir os passos de 3 a 5 acima.


