PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO (PPGA)
FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO | MONITORIA DIDÁTICA I e II
(Preencha este formulário após ter efetuado a sua matrícula em Monitoria I ou II no Janus)
Identificação do(a) aluno(a)
Nome:

Nível (M ou D):

Área:

Ano de ingresso:

Orientador(a):
Disciplina monitorada (usar mais de um formulário caso a carga seja insuficiente)
Código:

Nome da disciplina:

Área:

Semestre:

Carga horária (de acordo com sistema Júpiter):

Ano:

Quantidade de turmas:

Nome do Professor:
No início da disciplina

De acordo do professor (assinatura):
Data:

/

/

Conceito (A, B, C ou R):
Ao final da disciplina

Frequência (0 a 100%):

Assinatura do professor:

INSTRUÇÕES IMPORTANTES (Regras válidas a partir do segundo semestre de 2021):
• O monitor NÃO tem autorização para substituir o professor nas aulas, mas apenas acompanhar as atividades do professor.
• A monitoria não pode, em hipótese alguma, ser realizada simultaneamente em uma disciplina que o(a) aluno(a) esteja cursando.
• Carga horária em Monitoria I (para o/as discentes do curso de Mestrado): a monitoria deverá ser realizada em uma disciplina do
curso de Graduação em Administração equivalente a um total de, no mínimo, 30 horas no semestre, de acordo com a ficha da
disciplina da graduação disponível no sistema Júpiter.
• Carga horária em Monitoria II (para o/as discentes do curso de Doutorado): A monitoria deverá ser realizada em uma disciplina do
PPGA, bimestral (8 semestral) ou semestral (15 semanas). Não serão aceitas monitorias em disciplinas concentradas. A critério do
orientador, a Monitoria II também poderá ser realizada em disciplinas do curso de graduação, seguindo os critérios acima da
Monitoria I.
• Independentemente da alternativa escolhida para o cumprimento da carga horária, esta deverá ser cumprida no semestre no qual
o(a) aluno(a) tenha efetivado sua matrícula na disciplina de Monitoria.
• O cumprimento da carga horária de monitoria será controlado pela secretaria do PPGA, por meio deste formulário.

SECRETARIA DA COORDENAÇÃO DO PPGA-FEAUSP
Av. Prof. Luciano Gualberto, no. 908 – sala C-1 – Prédio FEA-1
TELEFONE: 11-3091-5805 ou 3818-4003
Email: ppgafea@usp.br
Horário de atendimento ao público: 9:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00

