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ACEITAR OU RECUSAR MONITORIA 

O objetivo deste manual é auxiliar o discente convocado a aceitar ou 
recusar a vaga de monitoria. 

Índice das etapas:

1. Aceitar ou recusar monitoria;
2. Cadastrar Frequência.

Após a convocação do coordenador do projeto de monitoria, cabe ao 
discente aceitar ou não a vaga.

Para realizar o procedimento acesse:

SIGAA → Portal do discente → Monitoria → Meus projetos de 
monitoria

Na página dos seus projetos de monitoria, clique no ícone de “aceitar 
ou recusar monitoria” (destacado abaixo).



Esta é a tela para aceitar ou recusar o projeto de monitoria. 

Através dela é possível consultar os dados do projeto e da prova 
seletiva. 

ACEITAR OU RECUSAR MONITORIA 

Assinale que concorda com o termo de responsabilidade.

Abaixo selecione se aceita ou recusa a participação no projeto. A 
opção de justificativa só deverá ser preenchida obrigatoriamente se a 
resposta for NÃO.

Feito isso, clique em confirmar.  



ACEITAR OU RECUSAR MONITORIA 

Após finalizar a operação a mensagem de sucesso na operação será 
carregada e ainda a situação do discente será alterada para ASSUMIU 
MONITORIA e o discente passa a exercer a monitoria.



CADASTRAR FREQUÊNCIA

Para preencher o relatório de atividades mensal, acesse:

SIGAA → Portal do discente → Monitoria → Atividades do 
mês/frequência → 

Na tela seguinte clique no ícone de ‘CADASTRAR NOVO’ no período 
de envio atual:



Enfim, a tela de cadastro de atividades do mês. 

Insira as atividades desenvolvidas no período citado e clique em 
CADASTRAR.

Após o cadastro do relatório ele passa para o status de NÃO 
ANALISADO até que o coordenador da monitoria avalie.

CADASTRAR FREQUÊNCIA
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