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ANEXO I – PROJETO DE BOLSA DE ENSINO 

 
 X   PROJETO INDIVIDUAL            PROJETO COLETIVO 

 
Área do projeto: (   ) Informática      (   ) Indústria      ( X ) Núcleo Comum 

Título do Projeto: MONITORA DE MATEMÁTICA 

Professor (a) Responsável: ANDERSON YASSUHIRO AFUSO 

Professor (a)  
Colaborador (a):  

Coordenador do Curso: JULIANA ARRUDA VIEIRA 

Número de bolsistas 
recomendado (máx. 2): 1 

Carga horária semanal de 
dedicação do bolsista: 20 horas 

 
Descrição da proposta: 

O presente projeto faz parte da proposta iniciada no 2º semestre de 2018, a qual visa a 

ampliação e um novo formato de atendimento em matemática aos discentes do campus 

Salto. Para além dos horários disponibilizados pelos docentes da área, o projeto prevê 

que um bolsista faça monitorias em matemática, esclarecendo dúvidas e resolvendo 

exercícios de matemática de discentes do ensino médio integrado. Os estudantes dos 

demais cursos do campus poderão frequentar o atendimento, caso não seja 

disponibilizada monitoria de matemática exclusiva para os cursos técnicos e superiores. 

Para o 1º semestre de 2020 adicionamos como tarefa do estudante bolsista o cuidado 

com o laboratório de ensino de matemática (LEM), projeto que está em construção e que 

conta com alguns materiais adquiridos no processo de compra de 2019. 

Os registros dos atendimentos continuarão sendo realizados em caderno próprio, o 

qual constará as datas, os horários, nomes e as turmas dos estudantes presentes. 

Além das atividades de monitoria, o projeto propõe as seguintes atividades ao bolsista: 

- Auxílio na divulgação dos projetos da área de matemática aos estudantes do 

câmpus; 

- Preparação de exercícios e atividades a serem utilizados nos encontros com os 

estudantes durante a monitoria; 

- Fomento de grupos de estudo em matemática, auxiliando-os com orientação e 
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organização. 

Com essas atividades propostas, o projeto contempla a necessidade de oferecer um 

apoio acadêmico aos alunos de forma mais personalizada. 

 
Justificativa: 

O projeto visa contribuir para a redução da defasagem de conceitos matemáticos, para 

a melhoria dos estudantes em relação às avaliações e para a redução no número de 

dependências nas disciplinas que envolvam o conhecimento matemático. 

 
Objetivos: 

O objetivo geral da proposta é ampliar o atendimento aos alunos com dificuldades na 

área de matemática. 

Em relação aos objetivos específicos relacionados à proposta espera-se que: 

- os alunos com dificuldades de aprendizagem recuperem conteúdos defasados e 

apresentem uma melhora significativa nas avaliações; 

- os índices de reprovação em disciplinas da área de exatas diminuam nos diferentes 

cursos; 

- seja desenvolvida no câmpus uma cultura que valorize o estudo paralelo e a procura 

por ajuda especializada, principalmente nos casos em que o estudante apresente 

dificuldades de aprendizagem ou defasagem de conceitos. 

 
Metodologia e Avaliação: 

Os alunos bolsistas disponibilizarão 7 horas de atendimento aos alunos do campus, 

com horário fixado semanalmente. A distribuição dos horários será acertada com os 

bolsistas. 

Ao final do trabalho será realizada uma avaliação qualitativa com os alunos 

participantes da monitoria. No questionário serão abordadas questões acerca da 

qualidade do atendimento, relevância na aprendizagem, sugestões e críticas. 
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Acompanhamento do (a) bolsista: 

O aluno bolsista será orientado através de reuniões periódicas, presenciais ou virtuais, 

por e-mail ou whatsapp. 

Além do referido horário presencial, materiais e outros assuntos relacionados à 

monitorias serão encaminhados por e-mail. 

 
Disciplina (s) relacionada (s): 

Disciplina Curso 
MATEMÁTICA I ENS MÉD. INTEGRADO 
MATEMÁTICA II ENS MÉD. INTEGRADO 

MATEMÁTICA III ENS MÉD. INTEGRADO 
 
Perfil básico do (a) bolsista: 

O bolsista deve ter rendimentos acima da média nas disciplinas relacionadas em 

matemática e disponibilidade de atendimento às 2as de manhã, 4as a tarde e finais de 

tarde. 

Será dada preferências aos alunos do ensino superior ou terceiro ano do ensino médio 

integrado, dada a possibilidade de atendimento em disciplinas dessa modalidade. 

A seleção se dará por meio de uma avaliação contendo 20 questões com horário, data 

e sala a combinar. 

 
Conteúdo do projeto: 

Semana Descrição 
1 Reunião de alinhamento das propostas e atividades. 

Atendimento personalizado aos estudantes do campus. 
2 Atendimento aos discentes do câmpus. 
3 Atendimento aos discentes do câmpus. 
4 Atendimento aos discentes do câmpus. 

Organização dos materiais do LEM 
5 Atendimento aos discentes do câmpus. 

Organização dos materiais do LEM 
6 Atendimento aos discentes do câmpus. 

Organização dos materiais do LEM 
7 Atendimento aos discentes do câmpus. 

Organização dos materiais do LEM 
8 Atendimento aos discentes do câmpus. 

Organização dos materiais do LEM 
9 Atendimento aos discentes do câmpus. 
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10 Atendimento aos discentes do câmpus. 
Produção do questionário avaliativo. 

11 Atendimento aos discentes do câmpus. 
Sistematização das avaliações. 

12 Atendimento aos discentes do câmpus. 
Produção de relatório final. 

13 Atendimento aos discentes do câmpus. 
Reunião de avaliação final. 

 
 
 

 
Salto, 16 de março de 2020. 

 
 
 

_____________________________ 
         Anderson Y. Afuso 
        Professor Responsável 
 
 
 
 
 
Parecer do (a) coordenador (a) do 
curso: 
(     ) Favorável 
(     ) Desfavorável 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
        Coordenador do Curso 
 
 
 
 
 
 

Justificativa do coordenador (a) do curso  
(no caso de parecer desfavorável): 

X




