
 

MANUAL DA MONITORIA DA 

SEMANA DE LETRAS DA UFPR 
 

 

A Comissão de Organização da XX Semana de Letras da Universidade Federal do             

Paraná, exercício 2017/2018, doravante Comissão de Organização, apresenta o Manual da           

Monitoria da Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná, compilado a partir das              

observações feitas e das experiências adquiridas em outras Semanas de Letras da            

Universidade Federal do Paraná. 

 

MANUAL 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 São requisitos para a candidatura à posição de monitora ou monitor: 

a) ser estudante regular do Curso de Graduação em Letras da Universidade Federal do             

Paraná, em qualquer de suas habilitações ou ênfases; 

b) estar cadastrado no site da Semana de Letras e inscrito como participante, por             

requisição do sistema. 

1.2 A equipe de monitoria objetiva ajudar a supervisionar as atividades durante a Semana de               

Letras da Universidade Federal do Paraná, seja em sala de aula, seja nos corredores. 

 

II – DAS ATRIBUIÇÕES 

 

2.1 São atribuições de monitora ou monitor: 

a) a participação na reunião de instrução à monitoria da Semana de Letras da             

Universidade Federal do Paraná, realizada na semana anterior ao evento; 

b) a observação dos procedimentos de entrada e saída das salas sob sua responsabilidade             

durante a Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná; 



c) a guarda, pessoal e intransferível, de materiais oficiais temporariamente cedidos pela           

Comissão de Organização, incluindo mas não limitados a: carimbos, cartazes, crachás,           

certificados, chaves, computadores, extensões, formulários e projetores; 

d) o auxílio à Comissão de Organização, dentro de suas competências, durante a            

realização do evento, nos horários e datas acordados; 

e) a leitura e obediência ao Manual da Monitoria da Semana de Letras da Universidade              

Federal do Paraná. 

 

III  – DAS FUNÇÕES EM SALA DE AULA OU NOS CORREDORES 

 

3.1 São funções de monitora ou monitor de sala de aula: 

a) chegar pelo menos 30min antes do início da sessão que deve monitorar e             

apresentar-se no QG da Semana de Letras, geralmente situado na sala 1118, no 11º              

andar do prédio D. Pedro I do campus Reitoria, Rua XV de Novembro, 1299, Centro,               

Curitiba-PR; 

b) assinar a lista de presença da monitoria e pegar os materiais oficiais temporariamente             

cedidos pela Comissão de Organização; 

c) abertura das salas e verificação do funcionamento dos equipamentos multimídias da           

sala; 

d) carimbar as folhas de frequência dos alunos presentes na sala, seja ouvintes, seja             

apresentadores, seja a sua própria folha; 

e) controlar o tempo de apresentação. Nas sessões de coordenadas, é escolha do            

professor coordenador dos trabalhos como dividirá o tempo entre seus alunos nas 2             

horas disponíveis (no caso de somente uma coordenada em sala; caso haja mais de              

uma coordenada, o tempo será dividido igualmente entre elas). Nas sessões de            

individuais (ou em duplas, pode acontecer), a duração é de 15 (quinze) minutos de              

exposição, mais 5 (cinco) minutos de arguição, totalizando 20 (vinte) minutos por            

comunicação; 

f) ao terminar as sessões, desligar corretamente os equipamentos multimídias, tomando          

o devido cuidado, recolher materiais esquecidos pelos alunos e os materiais oficiais            

temporariamente cedidos pela Comissão de Organização, fechar devidamente a sala; 



g) entregar todos os materiais à Comissão de Organização, no QG da Semana de Letras,              

e relatar possíveis ocorrências em sala. 

3.2 São funções de monitora e monitor de corredor: 

a) chegar pelo menos 30min antes do início da sessão que deve monitorar e             

apresentar-se no QG da Semana de Letras, geralmente situado na sala 1118, no 11º              

andar do prédio D. Pedro I do campus Reitoria, Rua XV de Novembro, 1299, Centro,               

Curitiba-PR; 

b) assinar a lista de presença da monitoria e pegar os materiais oficiais temporariamente             

cedidos pela Comissão de Organização; 

c) verificar se os monitores de sala de aula precisam de ajuda, tanto na abertura das salas                

e verificação dos equipamentos multimídias, quanto durante as apresentações das          

sessões de coordenadas e individuais; 

d) fazer a mediação entre os monitores de sala de aula e a Comissão de Organização caso                

existam problemas a serem resolvidos enquanto as sessões acontecem; 

e) dar informações sobre as localizações das salas das sessões aos ouvintes; 

f) ao terminar as sessões, ajudar os monitores de sala de aula a desligar corretamente os               

equipamentos multimídias, tomando o devido cuidado, a recolher materiais         

esquecidos pelos alunos e a fechar devidamente a sala; 

g) entregar todos os materiais à Comissão de Organização, no QG da Semana de Letras,              

e relatar possíveis ocorrências em sala e corredores. 

 

IV – DAS BOAS MANEIRAS 

 

4.1 Fazem parte das boas maneiras da monitoria: 

a) evitar mexer no celular durante as sessões que está cuidando; 

b) usar o bom senso nos contatos interpessoais, principalmente durante as palestras; 

c) tentar ser o mais educado possível ao resolver problemas, é provável que o             

apresentador já esteja nervoso o suficiente. Caso não consiga resolver o problema,            

peça auxílio da Comissão de Organização; 

d) não preencher todas as lacunas da sua folha de frequência, ou a do seu amigo, só                

porque tem posse temporária do carimbo. Os carimbos têm falhas previstas que os             

diferenciam entre si e a Comissão de Organização sempre está de olho nisso; 



e) não estragar ou emprestar os materiais oficiais temporariamente cedidos pela          

Comissão de Organização sem o consentimento da mesma. 

 

V – DA CERTIFICAÇÃO 

  

5.1 A cada integrante da equipe de monitoria será conferido certificado de horas formativas,              

equivalendo cada horário de monitoria a 2h (duas horas) de atividades formativas na             

modalidade “Participação em eventos - Monitoria”. 

 

VI – DOS CASOS OMISSOS 

  

6.1 Os casos omissos ou não previstos por este manual serão analisados e homologados pela               

Comissão Organizadora. 

  

Curitiba, 05 de março de 2018. 

  

  

 

JOÃO VICTOR SCHMICHECK 

Representante da Comissão Organizadora da XX Semana de Letras UFPR 

 

 


