
 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Monitoria 

O Programa de Monitoria consiste na alocação de bolsas para alunos dos cursos de graduação para que eles 

atuem como auxiliares dos professores das disciplinas, ajudando-os, entre outras atividades, a corrigir 

exercícios, desenvolver atividades práticas, ofertar plantão tira dúvidas aos alunos das disciplinas. Para ser 

monitor, o acadêmico tem que ter sido aprovado na disciplina com bom aproveitamento e ter passado por 

processo seletivo específico. 

Divisão Responsável 

Divisão de Programas e Projetos Especiais (DIPPS/CDA/PROGRAD) 

Chefe de Divisão: Adriano Gonçalves Soares 

Chefe Técnico-Administrativo: Thalita Rios Brito, Ocimar Santiago Ramires e Guilherme Santiago de 

Oliveira Santos 

Telefone: 3345-7920 / 7171 

Endereço eletrônico: diap.prograd@ufms.br 

  

Processo de Seleção 

Prograd 

 Lança o Edital para as Unidades selecionarem as disciplinas que terão monitores bolsistas e 

voluntários;  

 Lança o Edital  para as Unidades selecionarem os monitores bolsistas e voluntários para as disciplinas;  

 Cadastra os bolsistas no sistema de pagamento – SISGBA/UFMS; 

 Encaminha à PROPLAN, para pagamento, a relação dos alunos bolsistas baseado no controle de 

frequência enviado pela Unidade; 

 Recebe os documentos do processo seletivo, como: Edital de seleção de disciplinas e bolsistas, Edital 

de Resultado, Plano de Atividades de Monitoria – PAM, Resolução de homologação dos relatórios 

finais para fins de certificação; 

 Encaminha os cartões de certificados para a Unidade, etc. 

Unidade 

 Faz a seleção de monitores bolsistas e voluntários na Unidade; 

 Encaminha a documentação pertinente à DIAP/CDA/PROGRAD, conforme legislação específica; 

 Cadastra os alunos bolsistas e voluntários no formulário de cadastro de monitores; 

 Faz o controle das frequências dos alunos bolsistas e voluntários; 

 Emite os certificados ao final do período de monitoria; 

Professor Responsável pela Disciplina 

 Acompanha e orienta o aluno nas atividades da monitoria; 

 Formula o Relatório Final das atividades de monitoria; 

 Desenvolve o Plano de Atividades de Monitoria; 
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