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EDITAL 101/2021 – PROEN 

 

Chamada para inscrição no I Seminário de Avaliação do Programa de Monitoria 

 

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA), por intermédio da Pró-Reitoria de Ensino 

(PROEN), considerando a Resolução nº 1.875-CONSEPE, de 06 de junho de 2019, torna 

pública a chamada para inscrição no I Seminário de Avaliação do Programa de Monitoria, 

de acordo com as normas e procedimentos que se seguem. 

 

1. O I Seminário de Avaliação do Programa de Monitoria ocorrerá em duas etapas: 

a. Inscrição, com elaboração e envio dos trabalhos (resumos e vídeos), no período de 

20/07 a 30/07/2021. 

b. Apresentação dos trabalhos escolhidos pela Comissão de Monitoria, no encontro 

online, nos dias 11 e 12 de agosto de 2021. 

 

2. A inscrição deverá ser realizada pelo coordenador de projeto que esteve em execução 

nos semestres letivos de 2020.1 e 2020.2, por meio do link 

https://docs.google.com/forms/d/1u3TwOxyzKgxLux6Kg96D8t6yzDsIstRPxjDA90sB

ybI/edit , que também será encaminhado aos e-mails dos respectivos coordenadores 

do projeto, contendo: 

 

a. Informação dos integrantes do projeto que participarão do evento (com os nomes 

completos dos monitores e professores orientadores); 

b. Resumo com as principais atividades desenvolvidas durante a execução da 

monitoria, que deverá ser produzido pelo coordenador do projeto, com 

colaboração dos monitores e professores-orientadores envolvidos; 

c. Vídeo do monitor relatando suas experiências na monitoria. No caso de mais de 

um monitor, sugere-se que seja postado o vídeo escolhido pelo grupo que compõe 

o projeto. O vídeo pode ser editado, de forma que mais de um aluno participe ou 

pode ser resultado de gravação de uma reunião online, com a participação de mais 

de um monitor. 

 

3. Serão indeferidas as inscrições relativas a projetos não executados nos semestres letivos 

de 2020.1 e 2020.2 e/ou que não tiveram monitores vinculados. 

  

4. Os trabalhos inscritos serão avaliados pela Comissão de Monitoria, que escolherá um 

resumo e um vídeo de cada Centro/Câmpus para apresentação nos dias 11 e 12 de 

agosto de 2021, em evento online. 

 

5. Os resumos e vídeos escolhidos poderão ser do mesmo projeto ou de projetos 

diferentes. 

 

6. Todos os inscritos receberão certificado de participação no evento, com carga horária 

de 12h. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1u3TwOxyzKgxLux6Kg96D8t6yzDsIstRPxjDA90sBybI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1u3TwOxyzKgxLux6Kg96D8t6yzDsIstRPxjDA90sBybI/edit
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7. Além do certificado de participação, os trabalhos escolhidos pela Comissão de 

Monitoria e apresentados no encontro online receberão certificado de premiação. 

 

8. São critérios para avaliação dos resumos elaborados pelos coordenadores de projetos, 

com atribuição de nota de 0 a 2 pontos para cada item: 

 

i) Qualidade da redação e organização do resumo (escrita de forma clara, coerente e 

objetiva). E de acordo com o seguinte formato: escrita em língua portuguesa; 

título em caixa alta e em negrito; fonte Arial, tamanho 12; espaçamento 1,5; com 

até 1 laudas; sem elementos gráficos, tabelas e figuras. 

ii) Descreve como ocorreu a colaboração entre monitores e professores para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e metodologias de 

ensino 

iii) Informa as contribuições da monitoria para o curso de graduação e para o(s) 

componente(s) curricular(es) envolvido(s), especificando como se caracterizou 

essa contribuição. 

iv) Informa quais materiais didáticos foram produzidos pelo(s) monitor(es)  

v) Demonstra a melhoria no desempenho acadêmico dos cursos de graduação 

envolvidos e/ou dos componente(s) curricular(es) do projeto, apresentando dados 

e informações pertinentes 

 

9. São critérios para avaliação dos vídeos com relatos de experiências dos monitores, com 

atribuição de nota de 0 a 2 pontos para cada item: 

i) Uso adequado do tempo, com vídeo com até 5 minutos. 

ii) Pertinência quanto ao conteúdo relatado, apresentado as experiências na 

monitoria 

iii) Clareza e domínio do conteúdo apresentado 

iv) Comunicação verbal e não verbal 

v) Sequência lógica e capacidade de síntese 

 

10. Os resumos serão publicados em um caderno sobre o seminário, em data posterior ao 

evento. 

 

11. Dúvidas poderão ser enviadas para monitoria1875@ufma.br. 

 

 

São Luís, 19 de julho de 2021. 

 

 

Profa. Dra. Isabel Ibarra Cabrera 

Pró-Reitora de Ensino 

 


