
                                                           

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO GERAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

  

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ORIENTADORES (AS) DOS PROGRAMAS DE 

MONITORIA, BOLSA DE INICIAÇÃO ACADÊMICA (BIA) E PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) SOBRE  TRABALHO REMOTO - PREG/CGCG. 

  

A PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PREG), através da Coordenação Geral 

de Cursos de Graduação (CGCG), no uso de suas competências e considerando a situação de 

emergência diante da pandemia pelo COVID-19 que resultou na suspensão do Calendário 

Acadêmico, vem, através deste documento, apresentar orientações gerais  sobre os 

procedimentos remotos adotados pelos(as) orientadores(as) dos Programas Acadêmicos de 

Monitoria, Bolsa de Iniciação Acadêmica (BIA) e Programa de Educação Tutorial (PET). 

As orientações sobre os procedimentos a serem adotados no Campus Dois Irmãos/SEDE da 

UFRPE e em todas as Unidades Acadêmicas estão baseadas na Resolução do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE/UFRPE nº 262/2001, referente à Monitoria, aos 

procedimentos adotados a partir do edital do programa BIA/FACEPE e às orientações do 

MEC para o Programa de Educação Tutorial (PET). 

  

Considerando os principais OBJETIVOS DA MONITORIA estabelecidos no  Art. 

2º da  Resolução 262/2001: 

  

“I – Despertar, no aluno que apresenta rendimento escolar geral 

comprovadamente satisfatório, o gosto pela carreira docente, 

primordialmente pelo ensino, mas também pela pesquisa e 

extensão universitárias; 

 II – Estimular a cooperação do corpo discente com o corpo 

docente nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

III – Estimular o desenvolvimento de habilidades que favoreçam o 

estudante na iniciação à docência”. Resolução CEPE nº262/2001 



   

Considerando as ATRIBUIÇÕES DOS/AS ORIENTADORES(AS) estabelecidas no Art. 

18 da  Resolução 262/2001: 

  

“I - Elaborar o plano de trabalho do Monitor;    

II - Orientar e acompanhar a execução do plano de trabalho do 

Monitor; 

III - Estar sempre presente nas atividades didáticas auxiliadas 

pelo Monitor; 

IV - Participar da reunião de assinatura do termo de 

compromisso; 

V - Atestar a freqüência do Monitor, enviando-a ao 

Departamento Acadêmico; 

VI - Participar da apresentação dos trabalhos do Monitor na 

Reunião Anual de Iniciação à Docência; 

VII - Avaliar e emitir parecer sobre o relatório semestral de 

atividades elaborado pelo Monitor, enviando-o ao CTA para 

apreciação”. Resolução CEPE nº262/2001. 

  

Considerando as ATRIBUIÇÕES DOS/AS MONITORES(AS) segundo Art. 14 da  

Resolução 262/2001: 

 

“I - Auxiliar os professores em tarefas passíveis de serem 

executadas por estudantes que já tenham sido aprovados nas 

respectivas disciplinas; 

II – Auxiliar os alunos, orientando-os em trabalhos de 

laboratório, de biblioteca, de campo, e outras compatíveis com 

o seu nível de conhecimento e experiência na(s) disciplina(s); 

III – Constituir um elo entre professores e alunos, visando o 

melhor ajustamento entre a execução dos programas e o 

desenvolvimento natural da aprendizagem”. Resolução CEPE 

nº262/2001. 

  

1.    Sobre o acompanhamento e supervisão dos/das monitores(as) pelos/as 

ORIENTADORES(AS), a CGCG/PREG propõe: 



  

I - Manter o diálogo, acompanhamento e supervisão das atividades realizadas na 

monitoria, inclusive sobre as dificuldades que o/a monitor(a) possa apresentar sobre os 

conteúdos do componente curricular, podendo fazer uso das multiplataformas de 

mensagens (whatsapp, telegram, facebook messenger, skype, etc), e-mail, entre outros; 

  

II - Responsabilizar-se pelo acompanhamento do/da monitor(a) na elaboração de 

atividades que serão recomendadas/realizadas junto aos estudantes de graduação, bem 

como supervisioná-las; 

  

III - Disponibilizar ao monitor/a uma lista, ainda que preliminar, contendo sites 

relacionados à àrea da monitoria (CAPES, etc), redes sociais de profissionais e grupos 

de pesquisa para que o/a monitor(a) acesse e acompanhe as informações e os 

conteúdos produzidos, estimulando sua autonomia na busca por ampliação da lista e o 

compromisso com sua formação inicial. 

  

IV - Promover diferentes ambiências formativas para estudo, revisão e 

aprofundamento de conteúdos e das temáticas de interesse da monitoria como: 

  

a)      Participação do/a monitor(a) em  live, eventos e cursos on-line gratuitos, 

definindo a atividade a ser entregue ao final (resumo, vídeo, etc) que 

comprove sua participação. Considerando a especificidade dessas 

atividades é recomendável que: 

  

● sejam priorizadas lives que ficam gravadas e que possam ser posteriormente acessadas 

pelos estudantes, caso ocorram problemas de conexão que comprometam sua 

participação em tempo real; 

  

● os eventos e cursos on-line sejam gratuitos, facilitando a adesão do/a monitor/a. 

  

b)      Elaboração de resumos e/ou sínteses comentadas sobre artigos científicos 

indicados pelo/a Orientador (a) sobre o componente curricular da 

monitoria, a serem discutidos com os/as respectivos/as orientadores(as) em 

multiplataforma de mensagens (whatsapp, telegram, facebook messenger, 

skype, etc) definida conjuntamente. 

  

c)      Análise de vídeos, filmes e/ou documentários, entre outros, sobre 

temáticas relacionadas à atuação da monitoria com uso de uma 

multiplataforma de mensagens (whatsapp, telegram, facebook messenger, 



skype, etc) para diálogo com o/a Orientador(a), bem como sistematização 

do aprendizado em atividade definida conjuntamente. 

  

2.         Sobre as estratégias dos/das MONITORES (AS), junto aos estudantes de 

graduação, para interação e promoção de situações de  ensino/aprendizagem, a 

CGCG/PREG propõe que: 

  

a)      Mantenham o diálogo com os estudantes das turmas de graduação com o 

objetivo de incentivar o estudo, acompanhar o aprendizado e o 

aprofundamento de conteúdos já ministrados, podendo fazer uso das 

multiplataformas de mensagens (whatsapp, telegram, facebook messenger, 

skype, etc), e-mail, entre outros. 

  

  

b)     Realizem atividades, supervisionadas e acompanhadas pelos/as 

Orientadores(as), relacionadas aos conteúdos já ministrados no 

componente curricular, sobretudo aqueles em que os/as estudantes da 

graduação apresentarem maior dificuldade no aprendizado. São exemplos 

dessas atividades que os/as monitores/as podem realizar com os estudantes: 

  

·      estudo a partir de vídeos produzidos pelo/a  monitor(a) – ou 

existentes em plataformas e indicados por ele -  textos, filmes, 

documentários, eventos on-line, etc, relacionados aos conteúdos; 

·      realização de pesquisas sobre temáticas relacionadas aos 

conteúdos estudados em sites indicados pela monitoria, além 

dos já conhecidos pelo estudante, inclusive aqueles indicados no 

Plano de Ensino entregue pelo/a docente; 

  

·      revisão e aprofundamento de conteúdos a partir dos materiais  

previstos no Plano de Ensino bem como de outros, 

complementares, indicados pela monitoria. 

  

 

3. Programa de Bolsas de Iniciação Acadêmica (BIA) 

O Programa de Bolsas de Iniciação Acadêmica (BIA)  objetiva  contribuir na 

adaptação à vida universitária do estudante dos primeiros períodos  a partir do 

desenvolvimento de atividades de incentivo acadêmico (ensino, pesquisa e extensão), 

demandando um acompanhamento sistemático do/a Orientador(a) e a adequação das 

estratégias ao perfil do estudante BIA. 

 



4. Programa de Educação Tutorial (PET): 

Visando manter o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e 

da educação tutorial, recomenda-se aos Tutores petianos a continuidade de tais ações de 

integração e promoção de  atividades relacionadas às  particularidades dos  planejamentos de 

cada  grupo PET. 

Ressaltamos que, em todos os programas citados,  outras estratégias podem ser acrescidas, 

considerando-se as especificidades das áreas de atuação do/a monitor/a, do Plano de   

Trabalho construído com os(as) respectivos(as) Orientadores(as)/Tutores(as) e outras 

variáveis. Outras atividades possíveis seriam, a exemplo: elaboração de resumos e/ou sínteses 

comentadas sobre artigos científicos com as temáticas de pesquisa do/a docente, realização de 

revisão bibliográfica sobre o tema sugerido pelo/a docente, entre outros. 

As atividades realizadas remotamente deverão ser adotadas até o retorno das atividades 

acadêmicas presenciais na Universidade Federal Rural de Pernambuco, a partir do novo 

Calendário Acadêmico divulgado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG). 

 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

Recife, 11 de Maio de 2020. 

 


