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PROJETO DESTAQUE

GRUPO DE ESTUDOS

O Projeto Grupo de estudos foi criado para auxiliar os alunos que demonstram
alguma dificuldade em disciplinas específicas, nas quais verificou-se alto índice de
reprovação ou baixo desempenho por parte dos alunos, em semestres anteriores. O
grupo é formado por um aluno que já cursou a disciplina, obtendo um excelente conceito
na mesma e os demais alunos interessados. Esse aluno monitor fica habilitado a auxiliar
os alunos que ainda estão cursando a referida disciplina.
O grupo de estudos possibilita aos alunos esclarecer dúvidas sobre o conteúdo
estudado, assim como rever conteúdos e resolver exercícios e atividades nas quais
estão com dificuldade, além disso, algumas vezes o monitor participa em sala, durante
a aula, auxiliando os professores no atendimento aos alunos com dificuldades.
A monitoria é uma forma específica de apoio ao ensino e à aprendizagem
vinculada às necessidades de formação acadêmica dos alunos. Os monitores auxiliam
os alunos que apresentam dificuldades ou dúvidas em assuntos relacionados a uma
determinada disciplina, auxiliando-os em atividades condizentes com seu grau de
conhecimento e experiência, sempre contando com a supervisão do professor
responsável pela disciplina, por quem serão selecionados.
Para participar do processo de seleção de monitores, o aluno deve atender aos
seguintes requisitos: ter cursado a disciplina, possuindo no mínimo 85% de frequência
e 80% de aproveitamento, além de possuir disponibilidade no horário estipulado pelo
professor para realização da monitoria.
O aluno monitor deve comparecer assiduamente aos plantões nos dias e
horários pré-estabelecidos e seguir o plano de trabalho e as atividades determinadas
pelo professor responsável. Cabe ainda ao monitor registrar os alunos presentes nas
atividades, preenchendo o diário de atividades, o qual é entregue na Central de
Estágios, ao final de cada monitoria. Os monitores recebem mensalmente uma bolsa
auxílio.
Este projeto ajuda os alunos a superarem as dificuldades em matérias que
muitas vezes eles consideram difíceis demais e que poderiam inclusive levá-los a
abandonar o curso. Ter esse apoio e esse incentivo é muito importante para garantir
que esse aluno continue motivado, pois sabe que a faculdade e os outros alunos estão
dispostos a ajudá-lo a superar tais dificuldades.

