
PROGRAMA DE MONITORIA – UNCISAL 

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA USO DO SISTEMA DE MONITORIA PELO 

MONITOR 

  

 O presente manual tem como objetivo orientar o aluno de monitoria quanto ao uso do 

Sistema de Monitoria, o qual será usado para o registro das atividades realizadas, computo da 

carga horária e frequência e acompanhamento pelo professor orientador da Unidade 

Curricular/Disciplina da Monitoria. 

 O acesso ao site será realizado por meio do endereço eletrônico 

monitoria.uncisal.edu.br. Ao entrar no site será apresentada uma tela inicial para que seja 

realizado o login no sistema, cuja matrícula e senha são as mesmas utilizadas para acesso ao 

webdiário.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ao entrar com os dados solicitados na primeira tela (tela de login) e clicar em 

<ACESSAR>, você será direcionado a tela inicial do Sistema de Monitoria, a qual é denominada 

ADMINISTRAÇÃO DAS MONITORIAS. Nessa tela você encontrará as seguintes informações: 

Disciplina, Atividades, Situação da Inscrição, Comprovantes e Termos. O primeiro passo é 

verificar se na coluna Situação da Inscrição você está como SELECIONADO na Unidade 

Curricular/Disciplina em que foi aprovado e classificado. Caso não esteja a indicação de 

SELECIONADO, você deverá comunicar a Coordenação da Monitoria da PROEG, para que seja 

averiguada a situação e solucionado o problema. 

 

Tela inicial para realizar login no sistema 

http://www.monitoria.uncisal.edu.br/


 Ao visualizar a tela acima, você deverá clicar na coluna ATIVIDADES em 

VISUALIZAR, para que possa ser direcionado à tela de registro de atividades. Essa tela 

apresentará a seguinte identificação: SELECIONE ATIVIDADE PARA MODIFICAR, onde 

no lado direito da tela você encontrará a informação <ADICIONAR ATIVIDADES>, na 

qual você deverá clicar para inserir as atividades desenvolvidas e permitir que o 

professor responsável pela disciplina homologue suas atividades.  

 

 Após clicar em ADICIONAR ATIVIDADES, a tela a seguir será apresentada. Então, você 

deverá preencher as informações solicitadas ou modificar as que já existem. Deve-se incluir as 

datas de início e fim do registro das atividades, e no quadro DESCRIÇÃO informar as atividades 

desenvolvidas. A final do registro clica-se em <SALVAR>. Caso deseje continuar editando, 

clique em <SALVAR E CONTINUAR EDITANDO>. Não esqueça de informar a carga horária da 

atividade descrita. 

 



 

 Pronto! Suas atividades e carga horária foram registradas. Agora é só aguardar a 

visualização pelo professor da Unidade Curricular/Disciplina. Você ficará sabendo se sua 

atividade foi verificada e aprovada quando ao entrar em seu sistema você visualizar o símbolo 

verde  ( )na coluna APROVADA, daí não será mais possível alterar a atividade. Quando 

não aprovada, um símbolo ( ) vermelho indicará que você precisa modificar a atividade 

registrada e, a interrogação mostra que ainda não houve visualização pelo professor(a) 

responsável pela Unidade Curricular/Disciplina. Em caso de não aprovação você deverá clicar 

na atividade correspondente e alterá-la, seguindo o mesmo processo de adicionar atividades.  

 

 Para sair do sistema você deve clicar no canto superior direito da tela na opção 

<ENCERRAR SEÇÃO>. Assim seu sistema será fechado com segurança. 

 

  

 

  

 

Em caso de dúvidas a PROEG, por meio da Coordenação de Monitoria/Supervisão de Apoio à 
Gestão Acadêmica está pronta para ajudar.  
Profa. Edna Morais – Coordenação do Programa de Monitoria da UNCISAL 
Profa. Sofia Grimberg – Supervisora de Apoio à Gestão Acadêmica 
Horário da Secretaria PROEG: Segunda a Sexta, das 08h as 17h (Maria Cláudia ou João Vitor) 
Contatos: 3315.6737 ou 6736. 
E-mail: proeg.uncisal@gmail.com 


