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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Campus Araguaína

EDITAL Nº 18/2019/ARN/REI/IFTO, DE 26 DE AGOSTO DE 2019
PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES CANDIDATOS ÀS VAGAS DE MONITORIA
2019/2 DO CAMPUS ARAGUAÍNA - IFTO
ANEXO V – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO MONITOR

IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular :
Professor orientador:
Estudante monitor:
Semestre/Ano:

Local onde foram desenvolvidas as a vidades e onde foi realizado o atendimento aos
estudantes:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Número de atendimentos em cada mês:
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL DE ATENDIMENTOS
Quanto a procura dos estudantes aos atendimentos:
( ) foi constante durante todo o período

( ) concentrou-se na véspera das avaliações

Apresente as principais diﬁculdades dos estudantes atendidos:
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Quanto à orientação recebida do Professor orientador:
( ) Adequada às
( ) Não houve
necessidades
Em que aspectos o professor orientador poderia melhorar sua
atuação:__________________________________________________________________
( ) Excelente

( ) Suﬁciente ( )Insuﬁciente

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Conseguiu desempenhar as a vidades da monitoria sem prejudicar suas a vidades
acadêmicas?
( ) Não, pelos seguintes mo vos: _____________________________________
( ) Sim _________________________________________________________________

Autoavaliação do Estudante monitor
FATORES
Excelente Bom Regular Fraco
Responsabilidade (Empenho no cumprimento de
horários e tarefas assumidas)
Planejamento/Organização(Sistema zação de meios
para a realização das a vidades)
Capacidade de relacionamento (Capacidade de
integrar-se ao grupo de trabalho)
Aplicação de conhecimentos teóricos e prá cos
Cria vidade (Capacidade de criar gerando alterna vas
inovadoras no desenvolvimento das a vidades)
Inicia va (Capacidade de tomar decisões e de sugerir
soluções aos problemas emergentes)
Autodesenvolvimento (Esforço e interesse
demonstrados na aquisição de
conhecimentos/habilidades, por inicia va própria,
visando o aperfeiçoamento de seu desempenho)
Autocrí ca (Capacidade de evidenciar suas diﬁculdades)

Comente as diﬁculdades encontradas na realização de suas a vidades:

Comente sobre os pontos posi vos da par cipação no Projeto de Monitoria e se esta
contribuiu para a sua formação pessoal:
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Sugestões para a melhoria das a vidades do Projeto de Monitoria:

Araguaína,________ de_________________________ 2019.

___________________________________________________
Estudante monitor

Documento assinado eletronicamente por Cris ano Fernandes Mateus, Diretorgeral, em 26/08/2019, às 18:39, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0770660 e o código CRC 8A209561.

Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0300
portal.i o.edu.br/araguaina — araguaína@i o.edu.br
Referência: Processo nº 23237.022049/2019-63
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