Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Campus Diamantina

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENSINO
I. DADOS CADASTRAIS
Identificação

( x

) Projeto de Ensino
Integrador/interdisciplinar

(

) Projeto

MONITORIA DE QUÍMICA PARA ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E
CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE EM BIOTECNOLOGIA

TÍTULO:
Coordenador:

Nome: Janainne Nunes Alves
Cargo: PEBTT

Participantes
colaboradores:
Nomes e Cargos

Thaís Nas -aluna do curso técnico em biotecnologia (participação de maio a julho)
Sara de Jesus Rocha - aluna do curso técnico integrado em informática (participação de julho a
dezembro)

Condições de oferta do curso:
Carga horária
prevista

8 horas semanais
para a bolsista/ 4
horas semanais
para a
coordenadora do
projeto

Carga horária
executada*

Data de efetivo
início

8 horas semanais
para a bolsista/ 4
horas semanais
para a
05/maio/2018
coordenadora do
projeto

Data de efetivo
término

Dias de oferta

Turno de
oferta

As atividades
previstas foram
20/dezembro/2018 executadas pela
tarde
bolsista às terças e
quintas-feiras.

Horário de
oferta

A maioria das
atividades teve
início às 14 h,
no entanto,
esse horário
variou de
acordo com a
disponibilidade
dos alunos que
tinham
necessidade
de monitoria.

* Se não executada na íntegra, justificar:

Matrículas e concludentes
Número total de vagas ofertadas:
Número total de matrículas
realizadas:
Número total de concludentes:
Número total de evasões:

Não se aplica pois, de acordo com o projeto submetido, o objetivo era ofertar monitoria de
química aos alunos com dificuldade.
Não se aplica pois, de acordo com o projeto submetido, o objetivo era ofertar monitoria de
química aos alunos com dificuldade.
Não se aplica pois, de acordo com o projeto submetido, o objetivo era ofertar monitoria de
química aos alunos com dificuldade.
Não se aplica pois, de acordo com o projeto submetido, o objetivo era ofertar monitoria de
química aos alunos com dificuldade.

Identificação dos possíveis motivos pela evasão e possíveis intervenções a serem feitas: Como descrito no
projeto de ensino aprovado em edital, o objeto era ofertar monitoria de química para alunos regularmente matriculados
nos cursos integrados e concomitante/subsequente do IFNMG campus Diamantina. Além de possibilitar ao aluno a
oportunidade de fortalecer seu conhecimento na disciplina de química através do projeto de monitoria e ampliar a
participação de alunos no processo educacional, nas atividades relavas ao ensino e na vida escolar.

II. AVALIAÇÃO FEITA PELA EQUIPE EXECUTORA
Atividades desenvolvidas: Foram promovidos encontros semanais como o monitor para socialização, discussão, reﬂexão e
análise das avidades desenvolvidas em sala para o desenvolvimento da disciplina. Posteriormente foram planejadas,
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organizadas e desenvolvidas avidades a serem aplicadas aos alunos com diﬁculdade e deﬁnido um horário de atendimento
ao discente com diﬁculdade. O monitor será orientado quanto às suas responsabilidades e capacitado quanto ao uso de
metodologias adequadas para atuação nas atividades propostas. Orientar o monitor quanto às suas responsabilidades.

Quanto ao desempenho dos alunos:
As bolsistas apresentaram bom desempenho e assiduidade no cumprimento de suas funções.

Quanto ao planejamento e trabalhos desenvolvidos pelos membros da equipe executora:
Com o projeto, foi possível que alunos com diﬁculdade em química, vessem mais oportunidade de aprender o conteúdo e
recuperarem as notas.

Pontos positivos a destacar:
As bolsistas executaram as atividades conforme o programado.
Contribuições e sugestão de melhorias, a partir da identificação das dificuldades encontradas:
Proposição de uma tarde livre para desenvolvimento dos projetos do IF.

Documento assinado eletronicamente por Janainne Nunes Alves,
Coordenador(a) da Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação, em 27/12/2018, às 19:17, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0254417 e o código CRC 6FEE2241.

Referência: Processo nº 23833.000341/2018-15
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