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ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE  

PROJETO DE ENSINO DE MONITORIA (PEM) 
 

1- REGULAMENTO INSTITUCIONAL 

 
 RESOLUÇÃO Nº 1875/2019- CONSEPE 

 Link: http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/xL7eXa9CMoJ8iH3.pdf 

 

2- CONCEITO 

 Proposta de ensino voltada para a monitoria que pode envolver um ou mais 

componentes curriculares de cursos de graduação da UFMA. 

 E que contempla ações de colaboração entre docentes e discentes visando o 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e metodologias de ensino. 

 “Especialmente a partir dos anos noventa, pesquisa no campo educacional passou a 

destacar essa nova forma de organização do trabalho pedagógico da educação escolar, 

denominada de projetos, que são atividades criadas e planejadas com uma finalidade bem 

determinada e que têm sempre uma duração temporal definida, ou seja, uma vez atingidos os 

objetivos, o projeto finaliza e outro inicia”. (VIEIRA, 2008) 

 

3- CARACTERÍSTICAS 

 Estar articulado com Projeto Pedagógico dos cursos envolvidos 

 Ter a atividade do monitor definida e voltada para o apoio pedagógico ao 

desenvolvimento do componente curricular previsto no projeto 

 Contemplar a integração entre as áreas do conhecimento envolvidas 

 “[...] nos cursos superiores, a monitoria tem sido utilizada, com muita frequência, como 

estratégia de apoio ao ensino, especialmente para atender estudantes com dificuldades 

de aprendizagem. Percebe-se, em sua aplicabilidade, que ela conserva a concepção 

original, pela qual os estudantes mais adiantados nos programas escolares auxiliam na 

instrução e na orientação de seus colegas.” (FRISON, 2016). 

 

4- ENVOLVIDOS NO PEM 

 
 Professor Coordenador: docente pertencente à Carreira do Magistério Superior em 

regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ou Dedicação Exclusiva, 

responsável por coordenar o PEM. O detalhamento de suas atribuições consta no Art. 11 

da Resolução Nº 1875/2019- CONSEPE. 

http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/xL7eXa9CMoJ8iH3.pdf
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 Professor Orientador: docente da UFMA (efetivo ou substituto) e visitante, 

responsável pelo componente curricular objeto da monitoria. O detalhamento de suas 

atribuições consta no Art. 12 da Resolução Nº 1875/2019- CONSEPE. 

 Monitor: estudante regularmente matriculado em curso de graduação, aprovado em 

processo seletivo específico que desenvolverá atividades relacionadas ao ensino em 

curso de graduação, condizentes com seu grau de conhecimento, juntamente com um 

professor orientador. O detalhamento de suas atribuições consta no Art. 13 da 

Resolução Nº 1875/2019- CONSEPE. 

 O professor coordenador pode coordenar apenas um projeto vigente. 

 Na função de professor orientador, cada docente pode participar de até dois projetos 

vigentes. 

 

5- VIGÊNCIA DO PEM 

 

 Um semestre letivo. 

 Renovável uma única vez, por igual período, se atendidas as condições do Art. 10 da 

Resolução Nº 1875/2019- CONSEPE. 

 

6- ELEMENTOS DO PROJETO DE ENSINO DE MONITORIA  
 Edital Nº 148/2020 – PROEN 

 

I. TÍTULO 

 

 O título é a identificação do projeto, por isso títulos genéricos devem ser evitados. 

 Sugere-se que o título traga indicação das disciplinas que compõem o PEM ou da área 

de conhecimento que engloba essas disciplinas. 

 Exemplos: 

Monitoria na área de processos no curso de Química Industrial: Contribuindo para 

uma aprendizagem significativa 

Coordenador(a): Katia Simone Teixeira Da Silva De La Salles  

A MONITORIA E AS METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM NO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA - Projeto de Ensino de Monitoria  

Coordenador(a): Georgete Lopes Freitas  

Monitoria aplicada às disciplinas do Curso de Engenharia Mecânica 

Coordenador(a): Dalmo Inacio Galdez Costa  

Projeto de Ensino de Monitoria em “Gestão e Gerência da Rede Básica”  

Coordenador(a): Silvia Cristina Viana Silva  

Monitorias em disciplinas de Físico-Química do Departamento de Química 

Coordenador(a): Ridvan Nunes Fernandes    
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Monitoria em Limnologia Geral e Limnologia Sanitária: o discente como protagonista 

do ensino-aprendizagem em sala de aula 

Coordenador(a): Naila Arraes De Araujo  

 

II. RESUMO 

 
 Exposição breve, porém informativa da proposta apresentada. 

 Apresentação curta dos principais pontos do projeto (assunto, objetivos, metodologia, 
resultados a serem alcançados). 

  “O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de 

enumeração de tópicos. Recomenda-se o uso de parágrafo único” (NBR 6028:2003). 

 Exemplo: 

Resumo do Projeto: 
“O presente projeto pretende aplicar a monitoria para a disciplina DEIN0217 - T.E.C.C - 

INTRODUÇÃO A CRIPTOGRAFIA (CP) como forma de aperfeiçoamento, por parte do 

monitor, dos conhecimentos acerca da proteção da informação e como forma de 

melhoramento do ensino aos estudantes dessa mesma disciplina em 2020.1 

aumentando o contato dos estudantes com o monitor para remoção de dúvidas, 

proposição e resolução de exercícios, além de elaboração e correção de trabalhos 

individuais e coletivos."   

(Projeto: Introdução a Criptografia, Pro. Areolino de Almeida Neto) 
 

III. JUSTIFICATIVA 

 

 Razões/motivos para elaborar um projeto de ensino de monitoria para a(s) disciplina 

(s) ou área de formação. 

 Por que é importante um projeto de ensino de monitoria para o(s) curso(s) de 

graduação envolvidos(s)?  

 Qual relevância terá a monitoria para o desenvolvimento da(s) disciplina(s) que 

compõe(m) o projeto? 

 Exemplo: 

 

Justificativa: 

Boa parte das componentes curriculares que compõem a área de processos no curso de 

Química Industrial apresenta um índice de retenção relativamente elevado. Observa-se 

que tal situação decorre principalmente de deficiências em conteúdos que são 

fundamentais para a compreensão dos componentes abordados na disciplina, mais 

especificamente, conteúdos de matemática e física, o que resulta em turmas bastante 

heterogêneas, com cada estudante tendo suas necessidades específicas. No mais, em 

função da forma que estas disciplinas estão estruturadas no projeto pedagógico do 
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curso, uma deficiência de aprendizagem verificada em uma componente curricular 

específica acaba tendo um efeito dominó nas demais componentes curriculares da área 

em questão. É fato que, em função das diversas atribuições de um docente, as quais não 

se resumem a ministrar aulas, um atendimento “individualizado” para o estudante 

torna-se impossível, além de que, boa parte dos estudantes não possui o hábito, às 

vezes por timidez, de buscar o professor fora do horário de aula para sanar suas 

dúvidas. Temos ciência também de que o modelo de aula tradicional, ainda 

predominante na área tecnológica, também contribui para este baixo índice de 

desempenho dos estudantes, sendo necessário que as aulas se tornem mais dinâmicas, 

incitando o estudante a interagir e a participar de forma mais ativa no processo de 

ensino-aprendizagem. Acreditamos que uma ação de monitoria poderia contribuir na 

melhora dos nossos indicadores de desempenho, focando principalmente em dois 

pontos chaves: a redução da heterogeneidade das turmas por meio de um atendimento 

extraclasse complementar por parte do monitor e a melhoria na qualidade da aula por 

meio do desenvolvimento e implantação de práticas de metodologias ativas nas 

componentes curriculares trabalhadas no projeto. 

(Projeto: Monitoria na área de processos no curso de Química Industrial: Contribuindo 
para uma aprendizagem significativa – Profª Katia Simone Teixeira da Silva de La 

Salles) 
 

 

IV. OBJETIVOS 

 

 O que visa o projeto e quais resultados são esperados. 

 São respostas à pergunta: Para que fazer o projeto? 

 Utilizar verbos no infinitivo para descrever os objetivos. 

 Dividem-se em objetivo geral e objetivos específicos. 

 Exemplo: 

Objetivos: 
No Edital nº 280/2019 – Proen (UFMA, 2019, não paginado), constituem objetivos do 
Programa de Monitoria: I. Incentivar o interesse pela docência no ensino superior; II. 
Promover a cooperação acadêmica entre estudantes e docentes; III. Colaborar com os 
docentes para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e 
metodologias de ensino; IV. Contribuir com a melhoria do desempenho acadêmico dos 
cursos de graduação. Nessa acepção o Projeto de Ensino de Monitoria para o Curso de 
Biblioteconomia representa-se pelo norteamento de objetivos: geral e específicos.  
 
4.1 Geral Possibilitar ao estudante aprofundar os conhecimentos teórico-práticos no 
desenvolvimento do processo de monitoria e incentivar o seu desenvolvimento pleno nas 
atividades acadêmicas como insumo de qualidade no processo de ensino - aprendizagem, 
com a vivência da prática pedagógica e valorar as relações interpessoais no sentido da real 
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construção do ser, conhecer, fazer e viver juntos.  
 
4.2 Específicos:  
a) motivar o estudante para a busca contínua do 
aprendizado da Biblioteconomia, seus componentes curriculares e seus fazeres;  
b) contribuir com o potencial apresentado pelo aluno com espírito educador e de liderança 
perante os conhecimentos das disciplinas em monitoria;  
c) aprofundar conhecimentos teórico-práticos na área de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação e seus componentes curriculares;  
d) propiciar a interação entre aluno e professor e troca de experiências nas atividades 
acadêmicas;  
e) possibilitar o desenvolvimento da tríade ensino, pesquisa e extensão numa perspectiva 
inovadora;  
f) acompanhar e participar das atividades estabelecidas no cronograma das disciplinas em 
curso da monitoria;  
g) ampliar a participação de alunos de graduação no processo educacional, nas atividades 
relativas ao ensino e na vida acadêmica da universidade, considerando as possíveis 
dificuldades que possam advir no processo;  
h) criar caminhos para o desenvolvimento de novas práticas aplicáveis ao Curso de 
Biblioteconomia que venham a contribuir para a melhoria do ensino superior; e 
 i) atender à demanda do mundo do trabalho com a qualificação profissional exigida na 
docência. 
(Projeto: A MONITORIA E AS METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE 
ENSINOAPRENDIZAGEM NO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA - Projeto de Ensino de 
Monitoria – Profª Georgete Lopes Freitas) 
 

 
V. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 Conjunto de conhecimento e informações atualizadas que embasam a proposta do projeto, 

obtidos a partir da leitura de livros e textos de autores que tratam sobre: i) a área ou 

disciplinas que compõem o projeto; ii) metodologias de ensino; iii) monitoria. 

 Exemplo: 

Fundamentação Teórica: 
A lei Federal nº. 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixou normas de funcionamento 
do ensino superior e instituiu em seu artigo 41 a monitoria acadêmica (BRASIL, 1968). A 
monitoria é usada como ferramenta de ajuda extra e complementar a alunos com 
dificuldades e que desejam aprimorar os conteúdos ministrados pelo professor em sala de 
aula. Além dessa função primordial, Silva et al. (2009) relata que a atuação de monitores 
em aulas práticas permite aos discentes construir um elo entre a teoria (vista em sala de 
aula) e a prática, permitindo assim a compreensão e fixação dos mesmos. Além disso, a 
manipulação de materiais didáticos aguça a criatividade e a criticidade dos discentes, 
aumentando seu rendimento em sala de aula. De acordo com BEZERRA et al. (2008) as 
aulas de monitoria contribuem para melhorar a aprendizagem, bem como, na obtenção da 
aprovação por parte dos discentes. Ainda segundo os referidos autores, o processo de 
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ensino-aprendizagem possibilita a contextualização de conhecimentos básicos e facilita a 
integração com as ciências agrárias, levando os profissionais da Agronomia a uma 
compreensão mais integrada, contribuindo positivamente para as demais disciplinas do 
curso. Um trabalho realizado por LIMA e CARNEIRO (2016) após a monitoria semestral 
em uma disciplina do curso de Agronomia da Universidade Federal do Ceará, os discentes 
da turma responderam um questionário no qual a 47% dos alunos afirmaram que o 
monitor contribuiu muito para seu desenvolvimento acadêmico, enquanto 36% acharam 
razoável e apenas 17% disseram que o monitor contribuiu pouco para seu 
desenvolvimento acadêmico. Resultados que corroboram os obtidos por Silva et al. (2009) 
que após a realização das aulas práticas, constatou-se a importância da presença do(a) 
aluno(a) monitor(a) nas disciplinas que proporcionam melhor interação docente-discente-
monitor. Outra faceta da monitoria é a experiência adquirida pelos monitores é de extrema 
relevância para a formação de possíveis docentes, por enriquecer seu conhecimento em 
assuntos específicos e por motiva-los a seguir à carreira acadêmica (SILVA et al., 2009). 
 
(Projeto: Monitoria de Metodologia do Trabalho Científico, Fruticultura e Floricultura, 
Jardinocultura e Paisagismo para o curso de Agronomia da CCAA – UFMA – Profª Raissa 
Rachel Salustriano da Silva Matos) 

 

VI. REFERÊNCIAS 

 

 Lista de todas as obras, textos, livros e seus respectivos autores, utilizados para a 

elaboração do projeto. 

 Utilizar as normas da ABNT. 

 “Os elementos essenciais são: autor(es), título, edição, local, editora e data de publicação. 
Exemplo:       GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF,1998.”. 
(ABNT, NBR 6023:2002) 

 Exemplo: 
 

Referências: Ref. Bibliográficas do projeto, etc.: 

BARBOSA, M. G.; AZEVEDO, M. E. O.; & DE OLIVEIRA, M. C. A. Contribuições da monitoria 
acadêmica para o processo de formação inicial docente de licenciaturas do curso de 
ciências biológicas da FACEDI/UECE. Revista da Snebio, 2014.  

DALTAMIR, Maia Justino. Iniciação no laboratório de Química. 1. ed. Campinas: Editora 
Átomo, 2015.  

HAAG, Guadalupe Scarparo et al . Contribuições da monitoria no processo ensino 
aprendizagem em enfermagem. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 61, n. 2, p. 215-220, abr. 
2008.  

JESUS, D. M. O. D., MANCEBO, R. C., PINTO, F. I. P., BARROS, G. V. E. D. Programas de 
monitorias: um estudo de caso em uma IFES. Revista Pensamento Contemporâneo em 
Administração, 6(4), 61-86, 2012.  

NASCIMENTO, F. B.; BARLETTA, J. B. O olhar do docente sobre a monitoria como 
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instrumento de preparação para a função de professor. Revista Cereus, v. 3, n. 1, 2011.  

PEREIRA R. M, MACIEL P. R. C. A monitoria como processo de iniciação à docência. XI 
Encontro Nacional de Educação Matemática Curitiba – Paraná, 2013. 

(Projeto: Monitoria em Técnicas Laboratoriais em Química – Profª Sergiane de Jesus Rocha 
Mendonça) 

 

VII. COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES) QUE COMPÕE(M) O PROJETO 

 Conjunto de componentes curriculares que integram o projeto, com seus respectivos 
códigos e nomenclaturas. 

  Componentes curriculares com mesma nomenclatura dos adicionadas ao projeto, mas 
com códigos diferentes, somente poderão ser utilizados para a seleção de monitores se a 
equivalência curricular estiver cadastrada no SIGAA, conforme disposto nos artigos 97 
ao 99 da Resolução Nº 1.892, de 28 de junho de 2019, que trata das normas 
regulamentadoras dos cursos de graduação desta Universidade. 

 Componentes Curriculares de Estágio não podem integrar PEMs. 
 Cada componente curricular adicionado deverá ser relacionado a um docente 

orientador.  
 
VIII. PLANO DE ATIVIDADE DO MONITOR PARA CADA COMPONENTE CURRICULAR 

 

 Para cada componente curricular integrante do projeto, deve ser cadastrado o plano de 

atividades a ser desenvolvido pelo monitor. 

 As atividades devem ser distribuídas em 12 horas de atividades semanais do monitor. 

 

 NÃO integram as atividades do monitor: 

- substituir o professor orientador nas atividades de ministrar aula, aplicar e/ou 

corrigir prova; 

- acompanhar sem a supervisão do professor orientador aos alunos em atividades 

nos laboratórios; 

- desenvolve atividades de monitoria em horários que coincidam com a inscrição em 

outros componentes curriculares; 

- registrar dados no sistema acadêmico. 

 

 Tipos de atividades do monitor: 

 Auxiliar o professor orientador na realização de trabalhos relativos ao componente 

curricular, tais como: trabalhos experimentais, estudos dirigidos, preparação de material 

didático, atualização de referências, revisão de textos, elaboração de resenhas, dentre 

outros, e que sejam compatíveis com o seu grau de conhecimento.  
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 Atendimento aos alunos matriculados no componente curricular, que pode ser realizado 

por meio de plantões-tira dúvidas ou coordenação de grupo de estudos ou de resolução 

de exercícios. 

 Acompanhamento das aulas minitradas pelo docente, auxiliando-o no desenvolvimento 

das atividades de ensino e interação com os alunos da disciplina. 

 Elaboração de material didático complementar, como lista de exercício. 

Componente Curricular: DEEF0222 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO 
ESPORTE 
Previsão de Oferta: 
Plano de Trabalho: 
1. Auxiliar o professor no planejamento das aulas (discutir a organização do trabalho 
pedagógico); Terça/quinta, das 16:00 às 18:00. Carga horária semanal: 4hs; 
 2. Acompanhar o professor durante as aulas, auxiliando-o na orientação dos alunos e 
nas discussões em sala; Terça/quinta, das 14:00 às 15:40. Carga horária semanal: 4hs; 
3. Orientar grupos de estudos sobre o conteúdo da disciplina e/ou realizar plantões 
para sanar dúvidas; Segunda/quarta, das 11:00 às 12:00. Carga horária semanal: 2hs;  
4. Selecionar e/ou elaborar, sob a supervisão do professor, material didático 
complementar, visando à orientação dos alunos; Segunda/quarta, das 12:00 às 13:00. 
Carga horária semanal: 2hs.  
Carga horária semanal total: 12hs. 

(Projeto: Formação de qualidade na Educação Física: por uma iniciação à docência 
no ensino superior – Prof. Mario Alves de Siqueira Filho) 

 

IX. DOCENTES PARTICIPANTES 

 No momento da submissão do projeto pelo professor coordenador, este deverá 

informar os docentes que integram o PEM na função de professor orientador. 
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