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NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE MONITORIA NOS COMPONENTES 

CURRICULARES DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO CAMPUS DE BREVES 

DA DEFINIÇÃO: 

Monitoria é considerada para essas normas, como atividades desenvolvidas por 

discente(s), em atividade regular no ensino de graduação, sob a orientação docente, que 

promovam ações pedagógicas de inovação e criatividade, favorecendo o 

desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem em componente(s) 

curricular(es) em cursos de graduação. 

 

DOS OBJETIVOS: 

 Consolidar ações de qualificação do ensino de graduação a partir do estímulo à 

participação de estudantes de graduação no desenvolvimento de atividades 

acadêmico-pedagógicas regulares, sob orientação de docentes da FECH, do 

Campus Universitário do Marajó-Breves/UFPA. 

 Estimular a participação de estudantes de graduação na promoção de ações de 

Monitoria que visem tanto seu desenvolvimento acadêmico-profissional quanto 

a qualificação das atividades curriculares do seu curso de graduação. 

 Desenvolver trabalhos colaborativos entre docente/orientador(a) e o(a) discente-

monitor(a) na construção de estratégias pedagógicas que favoreçam o 

aprendizado teórico-prático entre os(as) acadêmicos(a) de graduação. 

1. O/a discente que tenha interesse de realizar Monitoria em um ou mais componentes 

curriculares que fazem parte do Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em 

Pedagogia do Campus de Breves, deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

I – Encaminhar requerimento à Faculdade de Educação (via e-mail -  

pedagogiabreves@ufpa.br), fazendo a sua solicitação, indicando o componente 

curricular e o/a docente responsável. 

II - A Secretaria da Faculdade encaminhará a solicitação ao docente para deferimento 

ou indeferimento. 

III – O deferimento ou indeferimento pelo docente, deverá ser encaminhado diretamente 

ao discente, por e-mail, com cópia para a FECH/CUMB. 

IV – Em caso de deferimento, o/a professor/a fará em forma de carta de aceite (Anexo 

II) e encaminhará junto com a carta, o Plano de Ensino do Componente Curricular para 

que o/a solicitante da Monitoria possa produzir o seu plano de trabalho (Anexo III), sob 

a orientação do/a professor/a. 

mailto:pedagogiabreves@ufpa.br
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V – Encaminhar o Plano de Trabalho e o Termo de compromisso (Anexo IV) ao 

professor/a conforme o prazo determinado. 

VI – A carga horária para a monitoria poderá ser no máximo 50% da carga horária total 

do componente curricular. 

VII – Ao receber e avaliar a Plano de Trabalho como aprovado, o/a docente, juntamente 

com o/a discente submeterão ao NDE para homologação. Homologado, o/a discente 

estará apto/a para realizar a monitoria e receber a certificação de acordo com a carga 

horária aprovada. 

VIII – Ao finalizar a Monitoria o/a aluno/a deverá encaminhar relatório final (Anexo 

V), o qual deverá ser avaliado e aprovado pelo/a professor/a orientador/a. 

IX – A certificação será emitida pela FECH/CUMB, assinada pelo/a Diretor/a da 

Faculdade e pelo/a docente orientador/a da Monitoria. 

2. Os casos omissos nestas normas, serão apreciados pelo NDE e na ausência de 

reunião, pela direção da Faculdade de Educação e Ciências Humanas. 

3.  Estas Normas entram em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Faculdade de Educação e Ciências Humanas, em 23 de agosto de 2022. 

 

 

 
Sônia Maria Pereira do Amaral 

Diretora da FECH 

Portaria 685/2021- Reitoria UFPA 
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ANEXO I 

 

AVALIAÇÃO DOCENTE PARA APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

DE MONITORIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO CAMPUS DE BREVES 

Critério Avaliativo Atribuição NOTA 

Adequação aos objetivos do Plano de 

Trabalho ao Plano de Ensino do 

Componente curricular em discussão. 

0 a 10 pontos  

Relevância do trabalho de monitoria para 

melhor desenvolvimento do componente 

curricular. 

0 a 10 pontos  

Coerência entre a justificativa do Plano de 

Trabalho, objetivos, atividades propostas e 

resultado(s) a serem alcançados. 

0 a 10 pontos  

Explicitação de concepções e ações 

pedagógicas de inovação e criatividade no 

ensino do módulo/atividade curricular alvo 

da monitoria 

0 a 10 pontos  

Pontuação Máxima 

40 pontos 

Fazer a média aritmética e o 

resultado para aprovação 

deverá ser: BOM OU 

EXCELENTE 
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ANEXO II  

 

CARTA DE ACEITE 

 

Prezado (a) Aluno (a),  

 

Com satisfação lhe informo que seu requerimento para realizar MONITORIA 

na Disciplina:_______________________________________, do curso do Pedagogia, 

turma(s):__________________no período de ___________________________, sob 

minha responsabilidade foi deferido. Solicito que nos encaminhe até o dia 

_______________ o Termo de compromisso e o Plano de Trabalho que será executado 

na referida disciplina, o mesmo deverá ser elaborado de acordo com o Plano de Ensino 

do componente curricular em questão. 

Agradecemos seu interesse e participação.  

Atenciosamente, 

 

Professor/a da disciplina 
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ANEXO III 

PLANO DE TRABALHO 

1. Identificação 

Nome:                               

Curso: 

Matrícula: 

Semestre: 

 

2. Disciplina: 

3. Caracterização 

3.1 Justificativa: articular com o plano de ensino da disciplina. 

3.2 Objetivos: indicar a relação com o plano de ensino e os efeitos na formação 

3.3 Metodologia: estabelecer os procedimentos e técnicas que serão utilizadas.  

4. Cronograma de atividades: apresentar as atividades a serem desenvolvidas 

relacionadas com o tempo em que ocorrerão. 

 

Atividades 

  

Mês /ANO 

         

          

          

          
Relatório Final           

 

 

 

 

 

_____________________________                                      ______________________ 

              Professor/a                                                                         Monitor/a 
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ANEXO IV 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu__________________________________________,  curso: __________, 

turma:_____________ matricula nº  _________ semestre,_______  da Universidade 

Federal do Pará, Campus ______________, Comprometo-me, pelo presente, a exercer 

com responsabilidade as atividades estabelecidas no Plano de Trabalho apresentado. 

 

COMPROMETO-ME A: 

1. Elaborar o Plano de Trabalho articulado com o Plano da disciplina; 

2. Executar as atividades informadas no Plano de Trabalho no período 

estabelecido; 

3. Ser assíduo, pontual e agir de forma ética nas atividades de monitoria; 

4. Elaborar o Relatório final das atividades executadas durante a monitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data de assinatura 
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ANEXO V 

RELATÓRIO FINAL 

1. Identificação 

Nome do/a aluno/a:                               

Curso: 

Matrícula: 

Semestre: 

 

Resumo: síntese do que trata o relatório, com destaque para o objeto estudado e os 

resultados alcançados. 

Introdução: descreve as atividades realizadas na disciplina 

Resultados: descreve os objetivos alcançados 

Conclusão: articula os objetivos com o aprendizado adquirido e a importância para a 

formação. 

Referências: relacionar em ordem alfabética os autores citados no corpo do relatório.  

 

 

 

 

 

_____________________________                                      ______________________ 

              Professor/a                                                                         Monitor/a 

 

 


