PROJETO: Oficina Permanente de Escrita em SBC
Coordenação: Profa.Dra.Paula Priscila Braga
Objetivos/Metodologia: Quatro monitores farão plantões em mesa da biblioteca de
SBC dedicada à Oficina, de segunda a quinta-feira, em horários que contemplem alunos
usuários da Oficina tanto no matutino quanto no noturno. Os monitores receberão alunos
que queiram ter seus textos lidos e comentados em termos de estilo e gramática, antes de
entregá-los para avaliação dos professores. Os alunos devem trazer seus textos
impressos, e os monitores lerão o texto junto com o aluno, presencialmente, e irão
fazendo anotações sobre partes a serem melhoradas, trechos obscuros, problemas de
pontuação e de gramática. Além das sugestões de melhoria na escrita, os monitores
fornecerão aos alunos pequenas fichas que sumarizam tópicos que detectarem como
mais problemáticos no texto como 1. Uso da crase; 2. Uso da vírgula; 3. Definição de
parágrafos; 4. Estrutura do texto - apresentação da tese, desenvolvimento, conclusão.
Cada monitor trabalhará 8 horas por semana no plantão de atendimento e 4 horas por
semana em atividades de organização das avaliações de andamento do projeto,
divulgação, desenvolvimento de fichas sobre gramática e estilo de escrita.
PROJETO: Apoio ao Ensino de Disciplinas do BC&T ligadas á área de
Computação
Coordenação: Prof.Dr.Carlos da Silva dos Santos
Objetivos: Os monitores selecionados poderão prestar atendimento nas disciplinas de
Comunicação e Redes, Natureza da Informação e Bases Computacionais da Ciência.
Atenderão os alunos presencialmente ou virtualmente e auxiliarão os docentes nas aulas
práticas.
PROJETO: Monitoria Presencial para as Disciplinas de Álgebra Linear e Cálculo
Numérico
Coordenação: Prof. Dr.Maurício Richartz
Objetivos: Atender às necessidades didáticas dos estudantes das 4 turmas de Álgebra
Linear no Q2, dos estudantes das 8 turmas de Álgebra Linear previstas para o Q3 e das 8
turmas de Cálculo Numérico previstas para o Q3.
PROJETO: Monitoria Presencial para Disciplinas Obrigatórias dos Bis Vinculadas
ao Bacharelado em Matemática
Coordenação: Prof. Dr.Maurício Richartz
Objetivos: Atender às necessidades didáticas dos estudantes das turmas de Bases
Matemáticas, IPE, IEDO, FUV e GA.

