
26/08/2019 SEI/IFTO - 0770953 - Anexo

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=861388&infra_sistem… 1/2

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 VI – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PROFESSOR ORIENTADOR

 

 

Iden�ficação: 
Componente Curricular :
 
Professor orientador:
 
Estudante monitor:
 
Semestre/Ano:
 
A a�vidade de monitoria alcançou seus obje�vos? 
Sim. Totalmente (  )              Sim. Parcialmente (  )                        Não (   )
Se a Monitoria não alcançou ou só alcançou parcialmente seus obje�vos, iden�fique a(s)
razão (ões) abaixo.  (Poderá ser marcada mais de uma opção):

(   )Insuficiência de tempo  
(   )Falta de recurso didá�cos
pedagógicos                          
(   )Acúmulo de a�vidades

(   )Falta de
planejamento
(   )Problemas com o
público alvo estudantes  
(   )Limites ins�tucionais

(   )Aumento da demanda  
(   )Problemas de
infraestrutura         
(   )Problemas com o
estudante monitor

(   )Outra(s) – Qual(is)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 

O Estudante monitor desenvolveu as a�vidades conforme o Plano de Trabalho?

(    ) Sim
(     ) Não. Não foram cumpridos os seguintes itens:_________________________

__________________________________________________________________

Parecer sobre o desenvolvimento das a�vidades do Estudante monitor:
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Avaliação final do Estudante monitor:
 
(    ) Excelente (    ) Bom (    ) Regular (    ) Fraco

Sugestões para a melhoria das a�vidades do Projeto de Monitoria:
 
 
 
 

 

 

 

 

Araguaína,________ de_________________________ 2019.

 

 ___________________________________________________
              Professor orientador

                                  

 

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Fernandes Mateus, Diretor-
geral, em 26/08/2019, às 18:40, 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 0770953 e o código CRC C55950F4.
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Referência: Processo nº 23237.022049/2019-63 SEI nº 0770953
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