
 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
CAMPUS PAULISTA 

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IFPE/CAMPUS PAULISTA Nº 01/2020, DE 12 DE MAIO DE 2020. 
 
 

Instrui sobre as atividades de Monitoria 
durante a pandemia do COVID-19. 

 
 

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS PAULISTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, nomeado pela Portaria nº 504/2020/GR/IFPE, de 
30/04/2020, publicada no DOU de 05/05/2020, seção 2, página 20, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, considerando: a suspensão das atividades acadêmicas presenciais em todo 
o IFPE, desde 16/03/2020, motivada pela pandemia do COVID-19; as deliberações oriundas da 
Reitoria, acerca da execução dos Programas da Política de Assistência ao Estudante do IFPE e da 
continuidade dos pagamentos de bolsas dos Programas Técnico-científicos, incluindo as 
atividades de monitoria; os encaminhamentos efetuados pela Diretoria de Ensino, em conjunto 
com a Comissão de Monitoria do Campus Paulista; o Processo nº 23737.006203.2020-52, com 
despachos exarados; instrui: 
 
 
 Disposições Iniciais 
 
Art. 1º Este documento estabelece instruções aos servidores e estudantes monitores do 
Campus Paulista, quanto à continuidade das atividades de monitoria durante o período da 
pandemia do COVID-19. 
 
Art. 2º Os Planos de Monitoria dos orientadores, no período mencionado, necessitarão de 
atualização e adequação, devendo ser apresentados à Comissão de Monitoria no prazo de 5 
(cinco) dias úteis após a publicação deste instrumento. 
 
 
 Procedimentos e atividades recomendadas  
 
Art. 3º Serão consideradas atividades de monitoria passíveis de serem executadas 
remotamente: 
 

I. Preparação de material didático impresso e/ou eletrônico para discentes; 
II. Atendimento ao discente através de e-mail, telefone, WhatsApp e outros; 

III. Participação em reuniões virtuais semanais de planejamento pedagógico/orientação; 
IV. Compartilhamento e atualização de material de apoio para discentes, por meio 

eletrônico/virtual; 
V. Preparação do relatório mensal/final; 



VI. Participação em cursos de aprimoramento sobre o componente curricular no qual o 
monitor(a) está vinculado; 

VII. Estudo individual para aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre o componente 
curricular no qual o monitor(a) está vinculado; 

VIII. Orientação por meio eletrônico/virtual, de grupos de estudos de discentes sobre os 
conteúdos do componente curricular no qual o monitor(a) está vinculado. 

 
Parágrafo Único: As atividades executadas devem constar no Relatório Mensal. 
 
 
  Disposições finais 

 
Art. 4º As atividades exercidas pelo estudante monitor e suas respectivas cargas horárias devem 
ser especificadas no Relatório Mensal a ser apresentado à Comissão de Monitoria, e necessitam 
estar de acordo com o Plano de Monitoria do docente orientador. 
 
Art. 5º Esta Instrução Normativa aplica-se às atividades de monitoria dos cursos de níveis 
técnico e superior, respeitados os termos constantes nos Editais nº 01/2020 e nº 02/2020. 
 
Art. 6º Revogadas as disposições contrárias, este documento entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

 
 
 

Diretor Geral do IFPE Campus Paulista 
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