
 
IFBA – CAMPUS JACOBINA 

Nome completo do docente titular da disciplina: Arivaldo da Silva Souza 

Nome completo de docente colaborador: 

E-mail: arivaldo@ifba.edu.br Telefone: (71) 99212-9447 

Curso: integrado Turma: 1811/2811/3811 

Título do Projeto para Monitoria: 

JUSTIFICATIVA 

A disciplina de Desenho Técnico é uma disciplina que é vista pelos alunos pela primeira vez, visto que 

no ensino fundamental eles não têm a disciplina de desenho geométrico. Por isso faz-se necessário o 

acompanhamento contínuo e em horário oposto ao que eles estudam. 

OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS) 

Geral:  

Aprimorar os conhecimentos adquiridos durante o curso. 

Específicos:  

1. Melhorar o desempenho dos alunos envolvidos com a monitoria, visando reduzir os índices de 
reprovação e evasão dos alunos no Campus Jacobina. 

2. Auxiliar os alunos no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e listas de exercícios, orientados pelo 
professor da turma. 

3. Permitir cooperação entre estudantes e professores. 

4. Possibilitar que os alunos participantes tenham acompanhamento durante os estudos, além dos 
horários de atendimento. 

 

 

 

 

PROJETO DE MONITORIA – PAAE 

PROJETO DOCENTE PARA DISCIPLINA 

EDITAL Nº: 03/2019 - ANEXO I 

RESERVADO AO PROTOCOLO 

Nº do processo 
_________________________________ 

Data: ____ / ____ / ____ 

Assinatura: 
____________________________________ 



METODOLOGIA 

O monitor irá disponibilizar 2 horas semanais para atendimento aos alunos do 1º ano. Outras 2 horas 
serão disponibilizadas para preparar material, resolver listas de exercícios e discutir questões com o 
professor orientador referente à disciplina. 
Após a devolução das avaliações corrigidas pelo professor o monitor usará o horário da monitoria para 
discutir os erros cometidos pelos alunos e métodos para superá-los. 

 

ATIVIDADES DO MONITOR BOLSISTA DURANTE A VIGÊNCIA DO PROJETO 

 Auxiliar professores e alunos na realização de trabalhos, na resolução de listas de exercícios, na 
correção e discussão de avaliações devolvidas pelo professor. 

 Auxiliar o professor na preparação de material didático quando solicitado. 

 Apresentar mensalmente ao professor orientador relatório de suas atividades. 

 Enviar frequência mensal dos alunos que comparecem à monitoria à Coordenação de Ensino 
Médio. 

   

ATIVIDADES DOCENTES DURANTE A VIGÊNCIA DO PROJETO 

 Encaminhar ao(s) monitor (es) o material que será trabalhado com a turma.  

 Orientar os monitores e supervisionar as atividades realizadas. 

 Auxiliar os monitores quando solicitado. 

 Motivar os alunos de suas turmas a frequentarem as monitorias. 

ESTRATÉGIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 Enviar relatório das atividades desenvolvidas pelo monitor mensamente à Coordenação de 
Ensino Médio. 

 Acompanhar a frequência dos monitores e encaminhar mensalmente à Coordenação do Ensino 
Médio. 

 

LOCAL E DATA PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A) 

Jacobina, 06/06/2019 Arivaldo da Silva Souza 

 


