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EDITAIS DE ENSINO: PROGRAD/UFRN

 Programa de Melhoria da Qualidade do Ensino de 
Graduação 

 Monitoria



 Fortalecimento dos cursos de graduação;
 Diminuição de trancamento e de reprovações;
 Melhoria do processo de ensino e aprendizagem nos

cursos de graduação;
 Formação mais siginificativa para o graduando;
 Incentivo a escolha da carreira docente pelo graduando;
 Incentivo ao desenvolvimento de metodologias, recursos

didáticos, procedimentos, avaliações e tecnologias
voltados para o ensino e aprendizagem na graduação;

 Potencialização do desenvolvimento de ações e
componentes curriculares previstos no PPC.

A PERSPECTIVA DE ENSINO NOS EDITAIS DE ENSINO



A ESTRUTURA DO PROJETO

 Dados gerais do projeto 
 Resumo e Introdução/justificativa
 Objetivo
 Metodologia
 Resultados Esperados
 Cronograma de execução 
 Componentes da equipe 
 Orçamento



Dados gerais do projeto 

 Coordenador: nome, unidade proponente, número
de matrícula, e-mail.

 Coordenador adjunto: em implementação
 Título
 Período de vigência: até um ano
 Nº de professores envolvidos
 Nº de discentes envolvidos
 Nº de bolsas solicitadas

voltar



Detalhes do Projeto

 Resumo: visão geral da proposta
 Justificativa
 Objetivo
 Metodologia
 Resultados Esperados

 Introdução/justificativa
 Importância da sua proposta: demanda
 Contexto em que ela se insere
 Fundamentos teóricos que a orientaram

voltar



Detalhes do projeto: objetivos

 o que você pretende alcançar
com o projeto?

 Demandas identificadas:
 No PPC
 No PDI (2010 – 2019)
 Na avaliação docente e

discente
 Outros

 Temáticas priorizadas no
edital Envolvimento de um ou mais componentes curriculares, curso,

departamento, centro, unidade acadêmica especializada.
voltar



Detalhes do Projeto: metodologia

 o que será feito para alcançar 
seus objetivos?

 como fará?
 envolvimento dos participantes e 

público-alvo
 ações exequíveis, considerando: 

tempo, estrutura, objetivos, 
recursos...

 descrição do processo de acompanhamento e avaliação, 
com a explicitação dos indicadores e da sistemática de 
avaliação. voltar



Detalhes do Projeto: resultados esperados

 O que você espera
alcançar quali e/ou
quantitativamente com o
desenvolvimento da
proposta?
 Coerência com objetivos e

metodologia;
 Número de alunos,

componentes curriculares
diretamente beneficiado;

 Produtos resultantes
voltar



 Atividade e período de execução

 Ter como base a metodologia e o 
tempo disponibilizado no edital

 Considerar o período letivo e de 
oferta dos componentes curriculares 
envolvidos

 Considerar eventos sociais e datas 
comemorativas que podem interferir 
no desenvolvimento das ações

Cronograma de execução do projeto

voltar



 Docentes
 Discentes 

colaboradores
 Servidores técnico-

administrativos

Equipe  Cuidados com:

 comunicação
 cuidados  com o 

financeiro

Componentes da equipe do projeto

voltar



Detalhes do Projeto

 Edital de monitoria: até duas bolsas de 
monitoria

 Edital do PMQEG: até R$ 20.000,00 por 
projeto.

Orçamento



Plano de trabalho do bolsista

 Qual colaboração será 
dada pelo bolsista na 
execução do projeto?

 Que ações 
desenvolverá?

 Observar o Art. 16 da 
Resolução (13/2006) 
do Programa de 
Monitoria.



Coordenação Didático Pedagógica da PROGRAD/UFRN

E-mail: cdp@reitoria.ufrn.br/ Telefones: 3215 3213 / 3214

Trabalhar em equipe faz a diferença!


