
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO I – PROJETO DE BOLSA DE ENSINO 

 
      PROJETO INDIVIDUAL        x    PROJETO COLETIVO 

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

Título do Projeto: 
 
 Assistência e suporte ao corpo docente e discente nos 

ambientes de ensino relacionados com a área da automação.  
 

Professor (a) Responsável: Ailson Teixeira Marins 

Professor (a)  
Colaborador (a): 

Ailson Marins, Mauro Braga, Nilson Inocente Junior, Uesclei  

Coordenador do Curso: Ailson Teixeira Marins 

Número de bolsistas 
recomendado (máx. 2): 

02 

Carga horária semanal de 
dedicação do bolsista: 

20 horas 

 
Descrição da proposta: 

 O projeto de bolsa de ensino proposto consiste na assistência e suporte ao corpo docente e discente 

nos ambientes de ensino relacionados com a área da indústria, subárea mecânica, onde os alunos 

envolvidos desenvolvem e realizam atividades:  
- de atendimento aos discentes nos ambientes de ensino;  

- de auxílio aos docentes na reprodução de material didático;  
- práticas que visam o aprimoramento acadêmico através da utilização de softwares, ferramental e 

maquinário disponível.  

- de auxílio ao docente na monitoria de ambientes de ensino tais como laboratórios e oficina;  
- de reforço do conteúdo dado em sala de aula;  

- de plantão de dúvidas em alguma atividade específica quando solicitado pelo professor responsável 

ou colaborador;  
Auxiliar os alunos do médio integrado nos PJI e do técnico em automação noturno em LPJ. 

 

 
Justificativa: 

 
 Justifica-se esta monitoria devido à dificuldade dos alunos em acompanhar as disciplinas da área 

mecânica principalmente durante algum período de ausência em sala de aula. A linguagem do 
professor, por mais clara que seja, muitas vezes não atinge todos os alunos, já quando esse 

conhecimento é transmitido por um colega de escola pode ser mais facilmente entendido. As salas 

de primeiro ano do ensino médio são numerosas e muito heterogêneas, com isso nem todos 
possuem a mesma base em ciências do ensino fundamental, prejudicando assim o andamento da 

disciplina, pois em muitos momentos há a necessidade de revisões para o nivelamento dos alunos,  

sendo esse tempo também não suficiente para a construção de um conhecimento sólido 

dessa base requerida. A atuação de bolsista de ensino é de extrema importância para 

preencher essas lacunas de forma efetiva sendo importante para o aluno que necessita 
dessa aprendizagem.  

Ao longo dos anos, a monitoria na área de mecânica vem demonstrando uma forma eficaz 

de complementação de conteúdo e, principalmente, auxílio aos alunos que desenvolvem 
alguma dificuldade em conteúdos de disciplinas específicas de mecânica. O monitor 

sempre é requisitado pelos próprios alunos e os alunos retornam com elogios ao monitor 



 
 
 
 
 

 

devido à atenção e auxílio prestado, além da possibilidade de atendimento de dúvidas 
entre aulas ou em janelas que surgem e o professor não está disponível. O auxílio 

prestado pelo monitor se mostra eficaz devido a linguagem adotada e forma de 
comunicação e, a escolha do monitor tem se tornado igualmente eficaz para atingir o 

sucesso até então apresentado pelas monitorias em mecânica. Assim, a abordagem 

aluno/aluno no auxílio em disciplinas tem se demonstrado uma ferramenta complementar 
ao docente e uma forma segura de nivelamento de conteúdo entre os discentes.  
O envolvimento de professores de diversas áreas se mostra importante para liberação de chaves de 

laboratórios, auxílio técnico em máquinas ou instrumentos, além de possibilitar uma maior 
segurança de orientação ao aluno bolsista.  

 

 
Objetivos: 

Objetivo Geral  
O principal objetivo desse projeto é o preenchimento de lacunas de conhecimento na área de 

automação  dos alunos auxiliados, de forma que os alunos atendidos possam acompanhar o 
andamento da aula sem prejuízo ao seu desempenho.  

Objetivos Específicos  

Atendimento de dúvidas pelos alunos bolsistas relacionados às disciplinas de automação.  
Desenvolver os conhecimentos de relacionados à instrumentação industrial prática e teórica, 

desenho técnico, hidráulica e pneumática, projetos integradores 1, 2 e 3 nos alunos 

auxiliados. Auxiliar no laboratório de  Instrumentação Industrial, de CLP e elétrica. 
Atendimento e plantão de dúvidas em horários determinados sem coincidência com o horário 

de aula regular de forma que atendam todos os alunos que precisem da monitoria.  

Ajuda ao docente responsável e/ou aos docentes colaboradores, dentro do que for possível, 
nas solicitações de organização e montagem de experimentos para as disciplinas.  
Desenvolvimento do lado docente no aluno monitor de forma a incentivar na carreira docente.  

 
 
 
 
 
Metodologia e Avaliação: 

A metodologia que será aplicada ao aluno bolsista será:  
- Atender, auxiliar, orientar e registrar a presença dos alunos nos plantões de dúvidas das 

disciplinas previstas no projeto de bolsa de ensino;  

- Auxiliar na validação de listas de exercícios e experimentos, indicadas pelo professor, 
através de atividades teóricas e práticas;  

- Disponibilizar, nos horários previstos, acesso aos alunos aos ambientes de ensino 
mantendo uma lista com o nome, período e curso dos alunos presentes no período;  

- Manter a ordem, a disciplina e o respeito no ambiente de ensino de sua responsabilidade;  

- Zelar pelo ambiente de ensino e pelos recursos disponíveis durante seu horário de 
atendimento/atividades;  
- Registrar e relatar ao professor responsável qualquer ocorrência durante seu horário de 

atendimento/atividades;  

- Cumprir a carga horária prevista;  

- Realizar relatório de frequência e resumo das atividades realizadas durante o mês e 
entregar no setor responsável;  

- Entregar ao professor responsável o relatório de atividades mensal e semestral.  

As formas de avaliação da relevância do projeto se concretizam quando os alunos atendidos 
adquirem o conhecimento específico que estava em déficit e de modo a serem bem 

sucedidos na disciplina.  



 
 
 
 
 

 

A avaliação do bolsista se dará pelo cumprimento do horário e pelo atendimento prestado aos demais 
alunos, sempre os tratando com atenção, educação, proatividade e segurança.  

 
Acompanhamento do (a) bolsista: 

O professor responsável pelo Projeto de Ensino fará o acompanhamento do bolsista através 

de reuniões semanais para verificação da presença/ausência de alunos nos plantões de 
monitoria e para verificar a necessidade de algum auxílio ou explicação específica de 

conteúdo. Caso o conteúdo seja de uma disciplina não ministrada pelo professor 

responsável, haverá encaminhamento para o professor mais adequado dentre os 
professores colaboradores citados. Também acompanhará o bolsista quando necessitar de 

auxílio específico ou precisar resolver algum problema de última hora. O aluno bolsista 
poderá se comunicar com o professor responsável através de mensagens de celular caso 

precise de alguma informação importante instantaneamente e o professor não esteja em seu 

horário de trabalho no Campus. Além disso, o aluno bolsista poderá recorrer ao professor 
sempre que houver necessidade tentando resolver os imprevistos da melhor forma possível.  

 
 

 
Disciplina (s) relacionada (s): 

Disciplina Curso 

Hidráulica e Pneumática  Médio integrado - Automação  

Instrumentação Industrial  Médio integrado - Automação  

Eletricidade Industrial Médio integrado - Automação  

Manutenção de Comandos Industriais Médio integrado - Automação  

Controle de Processos Médio integrado - Automação  

 
Perfil básico do (a) bolsista: 

O perfil desejado do candidato à bolsa de ensino é definido nos tópicos a seguir:  

- disciplina e assiduidade no desenvolvimento das atividades que lhe forem delegadas;  

- ser comunicativo e apresentar visão sistêmica do curso em que atua;  
- saber evidenciar as relações entre as disciplinas;  

- apresentar facilidade no relacionamento interpessoal;  
- ter paciência e ser dedicado nas atividades delegadas;  

- possuir disponibilidade fora do horário de aulas a serem cumpridas no Campus como forma 

de monitoria;  
- preferencialmente apresentar conhecimento básico de mecânica adquirido através de cursos 

anteriores;  

 
 
 
 

 
Conteúdo do projeto: 



 
 
 
 
 

 

Semana Descrição 

1 Reunião com o bolsista para definição da execução do projeto, definição dos 
horários dos plantões e início das pesquisas de práticas para aulas de 

instrumentação industrial, desenho técnico, mecânica aplicada e elementos de 

máquina e hidráulica e pneumática.  
 

2 Reunião e início dos plantões.  
 

3 Reunião com professores colaboradores para definição de conteúdos de 

monitoria e auxílio em experimentos.  
 

4 Preparação de roteiro para as aulas práticas e plantão de dúvidas  
 

5 Execução das práticas e plantões de dúvidas.  
 

6 Pesquisa de práticas para as aulas de instrumentação industrial, hidráulica e 

pneumática, CLP e Comandos Elétricos. Plantões de dúvidas.  
 

7 Plantão de dúvidas.  
 

8 Reunião com professores colaboradores para definição de conteúdos de 

monitoria e auxílio em experimentos.  
 

9 Teste das aulas práticas pesquisadas e plantão de dúvidas.  
 

10 Prática e execução das práticas preparadas e plantão de dúvidas.  
 

11 Reunião e plantão de dúvidas.  
 

12 Relatório e plantão de dúvidas.  
 

N  

 
 
 

 
Salto, 16 de março de 2020 

 
 
 

___________________________ 
        Professor (a) Responsável 
 
 
 
 
 
Parecer do (a) coordenador (a) do 
curso: 
(  x   ) Favorável 
(     ) Desfavorável 
 
 

Justificativa do coordenador (a) do curso (no caso 

de parecer desfavorável): 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
___________________________ 
        Coordenador (a) do Curso 
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