
O discente poderá observar o projeto que participa , seus dados e os 
dados bancários.

MEUS PROJETOS MONITORIA



Após clicar a opção o sistema exibirá  a imagem abaixo 



Após clicar a opção o sistema exibirá  a imagem abaixo 



Após clicar a opção VOLTAR o sistema exibirá  a imagem abaixo 





O discente que estiver participando de atividade em monitoria, deverá enviar seu 
relatório final ao término da monitoria para que o seu coordenador avalie. 

Esta operação só será possível se estiver dentro do período delimitado pela 
PROGRAD

MEUS RELATÓRIOS



Ainda nesta tela, o monitor deverá clicar na imagem respectiva a Cadastrar 
Relatório Final referente ao projeto que desejar enviar o relatório. 



Após clicar a opção Cadastrar Relatório Final, o sistema exibirá a tela segundo a imagem 
abaixo para que o monitor cadastre os dados do seu Relatório Final. 

 



 
Após informar todos os dados do Relatório Final, o monitor deverá clicar no botão Enviar Relatório para 
concluir o cadastro. Se desejar, poderá salvar os dados fornecidos para envio posterior, clicando no botão 
Salvar Temporariamente. Por fim, se seu desejo for cancelar a operação, deverá clicar no botão Cancelar. 



Ainda nesta tela, o monitor deverá clicar na imagem respectiva a Cadastrar 
Relatório de Desligamento referente ao projeto que desejar enviar o relatório. 







A seguinte tela será visualizada:

O usuário poderá visualizar os detalhes do projeto 
 

 

MEUS CERTIFICADOS



O usuário poderá emitir uma declaração de participação 
clicando no ícone 

Ainda na tela o usuário poderá emitir um certificado da sua 
participação no projeto clicando no ícone 

. 



INSCRIÇÃO MONITORIA



A seguinte tela será visualizada:



Na tela o usuário poderá escolher o tipo de bolsa no projeto clicando no 
ícone abaixo:

A busca poderá ser feita por um ou mais critérios abaixo:

• Orientador;
• Monitoria na Disciplina;
• Centro;



VISUALIZAR RESULTADO 



Na tela seguinte, o monitor poderá clicar na imagem respectiva Visualizar Resultado 
da Seleção referente ao projeto. 



Ao retonar, o monitor poderá clicar na imagem respectiva Dados da Prova Seletiva 
referente ao projeto. 
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