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MONITOR (A):  

CURSO:  

PROF ORIENTADOR:  

DISCIPLINA:  

CONTATOS: TEL  

EMAIL  

MODALIDADE DA 
MONITORIA 

BOLSISTA ( ) VOLUNTÁRIA ( ) 
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N 
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1 Levantamento da Bibliografia Básica e 

Complementar, existente na Biblioteca 

          

2 Levantamento bibliográfico em revistas 

especializadas existentes na Biblioteca. 

          

3 Fichamento dos textos a serem trabalhados 
pelo professor na disciplina 

          

4 Pesquisa de recursos tecnológicos (exemplo: 
vídeos, slides, filmes, documentários), 
relacionados à disciplina, 
para contribuir com o professor. 

          

5 Auxílio aos alunos de baixo rendimento, na 
preparação   de   material   específico  (textos, 

exercícios, esquemas), bem como orientações para 

esclarecimento de dúvidas desses alunos. 

          

6 Acompanhamento das aulas teóricas           

7 Atividades de plantão de dúvidas sobre os 

assuntos da disciplina 

          

8 Acompanhamento durante as aulas práticas           

9 Estudo e apresentação de um item do conteúdo 

da disciplina, em sala de aula, sob supervisão do 

professor orientador 

          



 

10 Participação em eventos científicos 

relacionados com a área objeto da monitoria 

          

11Apresentação oral ou seminários sobre 
matéria da disciplina 

          

12 Participação em eventos científicos 

relacionados com a área objeto da monitoria 

          

13 Publicação de trabalhos teórico-práticos 

referentes à atuação da monitoria ou de temas 

relacionados à disciplina. 

          

14 Pesquisa jurisprudencial acerca de 
decisões recentes sobre a matéria estudada 

          

15 Pesquisa de temas atuais e relevantes que           

despertem o interesse do aluno e propositura 

de debates sobre a matéria 

          

16 Participação em reuniões convocadas pelo 

orientador de Monitoria. 

          

17 Participação em reuniões com a 
Coordenação de TCC, IC e Monitoria 

          

18 Criação e Implementação, com o apoio do 
professor e da Coordenação de TCC, de Grupo de 
Estudos, envolvendo temas relacionados à 
disciplina, com vista à redação de um artigo ou 
relatório técnico-científico e apresentação na 
Jornada anual de TCC e de 

IC. 

          

19 Encontros periódicos com os alunos para 

esclarecimento de dúvidas e realização de 

exercícios 

          

20 Auxílio ao professor na organização e 

orientação de trabalhos e eventos acadêmicos 

(seminários, debates, palestras, encontros 

          

21 Elaboração de Relatório semestral (e Final) da 
monitoria para ser entregue ao professor e enviado, 
após aprovação deste, à Coordenação de TCC, IC 
e Monitoria. (O 

relatório semestral é requisito indispensável para 

continuação na Monitoria). 

          

22 Criação de um grupo de whatsapp para plantão 
de dúvidas sobre os assuntos da 

disciplina 

          

           

 

 

Rio de Janeiro,  de  de     

 

 

NOME COMPLETO DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Ciente em :  de  de   



 

 

 

NOME COMPLETO DO MONITOR (A) 

 

 
Observações: 

1- Ao montar seu Plano de Trabalho, o monitor deverá contemplar, pelo menos 15 itens 

constantes do Modelo acima. 

2- Itens obrigatórios: 5, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22. 3- O item 14 é obrigatório para o curso de 

Direito 

4- Os trabalhos resultantes dos itens 13 e 18 deste Plano deverão ser apresentados 

na Jornada de TCC e de IC de 2023. 

 


