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Título do Projeto (nome da disciplina / código) *

Departamento/Unidade *

Nome do professor responsável *

Email do professor responsável *
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Depende da turma. Ver site da Disciplina.

As disciplinas de Algoritmos e Laboratório de Programação são disciplinas básicas e 
obrigatórias 
em cursos da área de Computação. Além disso, são disciplinas também obrigatórias em 
diversos 
outros cursos de Engenharia e Ciências Exatas. A tutoria nestas disciplinas tem como 
objetivo 
introduzir e capacitar o aluno de pós-graduação no desenvolvimento de atividades 
docentes em 
uma das disciplinas mais básicas na área de atuação do pós-graduando. 
Para o professor desta disciplina, a participação do tutor é essencial, visto que as turmas 
têm 
grande número de alunos e muitos deles têm bastante di�culdade no acompanhamento do 
curso 
(como pode ser observado pela grande quantidade de alunos reprovados a cada período).

1) Tirar dúvidas dos alunos na resolução de exercícios durante as aulas; 
2) Ministrar aulas de revisão e/ou exercícios, na presença do professor responsável; 
3) Auxiliar na aplicação de avaliações.

Horário de aula da disciplina (ex: seg 08h-10h) *

Resumo do projeto *
(Informações sobre a disciplina, quantos alunos em média cursam, outras informações)

Resumo das atividades em sala de aula (max 2 h/semana) *
(Informações sobre as atividades exercidas pelos discentes monitores/tutores)



1) Auxiliar na elaboração de exercícios e respectivos critérios de correção, sob orientação 
do 
professor; 
2) Auxiliar na elaboração e revisão de material didático conforme orientação da 
coordenação; 
 
3) Preparar aulas de revisão e/ou exercícios, sob orientação do professor; 
4) Auxiliar na correção de avaliações, desde que a correção seja realizada com a presença 
do 
professor (para auxiliar e orientar o tutor), por um período máximo de 2 horas na semana.
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Resumo das atividades fora de sala de aula (max 2 h/semana) *
(Informações sobre as atividades exercidas pelos discentes monitores/tutores)
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