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ANEXO 7 
 

ORIENTAÇÕES PARA OS MONITORES 
 

(MODELO ENTREGUE AOS MONITORES NO ATO DA ASSINATURA DO TERMO 
DE OUTORGA) 

 
1- Ser assíduo nas atividades de monitoria. 
2- Realizar as atividades de monitoria de modo a cumprir o combinado com o 

coordenador da disciplina, desempenhando as atividades de modo satisfatório. 
3- Ser assíduo nas aulas. 
4- Tratar os alunos que os procuram com educação e respeito. 
5- Responder às questões e dúvidas dos alunos sempre que possível. 
6- Quando acontecer de não saber as respostas aos questionamentos, não ensinar 

erroneamente, mas sim, dizer que vai procurar se esclarecer e na próxima 
oportunidade poderá tirar a dúvida. 

7- Não dar relatórios nem apostilas aos alunos. Somente fornecer material a pedido do 
coordenador da disciplina, após a aprovação do mesmo. 

8- Se for preciso faltar nas atividades de monitoria, avisar o coordenador da disciplina 
e a Secretaria Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação com antecedência. 

9- Não mudar o local de atendimento por conta própria. 
10- Não reservar salas para os docentes. É o docente quem deverá realizar essa tarefa 

junto ao funcionário responsável por essa atividade. 
11- Preencher a ficha de atendimento da monitoria em todos os dias das atividades, 

preenchendo todos os campos da ficha. Essa ficha será disponibilizada pela Pró-
Reitoria de Graduação (em papel e também no site da UFABC). 

12- Preencher a folha de frequência com 10 horas semanais de atividades, distribuídas 
de acordo com o combinado com o coordenador da disciplina, sob o risco de ficar 
sem a bolsa caso não apresente a folha preenchida mês a mês. 

13- Ao término do mês, o monitor deverá colher a assinatura do docente coordenador da 
disciplina e devolver à Pró-Reitoria de Graduação a folha de frequência 
devidamente assinada e preenchida até o 5º dia útil do mês seguinte ao da folha. 

14- Retirar e devolver preenchidas as fichas de atendimento da monitoria à Pró-Reitoria 
de Graduação. 

15- Os monitores serão avaliados pelos coordenadores da disciplina de acordo com o 
edital de monitoria acadêmica em vigor.   

16- Ao término do período de outorga, os monitores deverão preencher o relatório que 
será disponibilizado pela Pró-Reitoria de Graduação. Este relatório será arquivado 
juntamente com a avaliação feita pelo docente. 
 


