
CAEME/PROGRAD
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES

REALIZADAS NA MONITORIA
 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO(A) MONITOR(A)

1. Período da avaliação (semestre/ano) ________________________________________________________

2. Monitor (a): ___________________________________________________________________________

3. Matrícula:_____________________________________________________________________________

4. Escola:________________________________________________________________________________

5. Curso:_________________________________________________________________________________

6. Nome e Código da Disciplina da Monitoria:__________________________________________________

7. Professor (a) Orientador (a):_______________________________________________________________

                                                                                  (Nome completo e legível)

8. Tipo de Monitoria:

  (     ) Com bolsa de estudos  (     ) Sem bolsa de estudos

9. Descrição sumária das atividades realizadas no período:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Mantida pela  Sociedade Goiana de Cultura 

Utilidade Pública Decreto Nº 73729 de 04/03/1974
CGC(MF) Nº 01587609/0001-71



10. Avaliação de Desempenho do Monitor:
No quadro abaixo, os itens de 1 a 10 devem ser assinalados com um “X” para indicar o conceito obtido pelo 
monitor no período avaliado. A avaliação deve ser feita pelo Professor Orientador da Disciplina, que se reunirá 
periodicamente com o Monitor, em momento específico, para discutir sobre seu desempenho:

CRITÉRIOS
CONCEITO

ÓTIMO BOM REGULAR INSATISFATÓRIO
1. Comprometimento com os objetivos propostos 
para as atividades solicitadas
2. Atende os compromissos nos prazos solicitados

3. Participa de eventos relacionados com a Moni-
toria, promovidos pela PUC Goiás
4. Tem conhecimento da Política de Monitoria e 
da Instrução Regimental que regulamenta a Mo-
nitoria nos cursos de Graduação da PUC Goiás
5. Atende, com competência, às diversificadas 
atividades referentes à Monitoria

10.1 - O aluno deve continuar colaborando com a Monitoria: (     ) Sim      (     ) Não 

10.2 - Observações sobre o desempenho do Monitor: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

         ___________________________________________________________________________
Assinatura do Monitor (a)

         ___________________________________________________________________________
Assinatura e carimbo do(a) Professor(a) Orientador(a)

         ___________________________________________________________________________
Assinatura e carimbo da Coordenação de Monitoria

         ___________________________________________________________________________
Assinatura e carimbo da Coordenação do Curso

Goiânia,             de                                   de                  . 
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