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Informações sobre a monitoria 

Objetivo  

 A monitoria tem como objetivo esclarecer as dúvidas dos alunos com relação 

ao conteúdo ensinado, além do esclarecimento de alguns exercícios e de 

algumas questões de provas. Lembramos que a monitoria não caracteriza 

reposição de aula para os alunos.  

  

Agendamento  

 O aluno deverá entrar em contato através do e-mail do monitor e verificar os 

horários disponíveis para atendimento. É importante que os alunos já informem 

o nível e o conteúdo que desejam tirar dúvidas.  Para a reserva de horário, o 

aluno deverá entrar em contato no prazo máximo de 48 horas para que o 

agendamento seja realizado.    

 

 Cancelamento   

 O aluno terá direito ao cancelamento do atendimento duas vezes por 

semestre. Caso ele cancele uma terceira vez consecutiva, ele não terá direito à 

monitoria durante o semestre.   

  

Horário e contatos 

Logo abaixo, segue a relação de contatos dos monitores e seus horários 

disponíveis: 

Monitor Dias e Horários E mail 

Marcos Parreira Segundas e quartas 19h -
20:40h 

monitoriacenex.marcos@outlook.com 

Gabriel Rachit Tercas, quintas e sextas 
12:30h - 13:50h 

monitoriacenexgrachit@gmail.com 

Rafael Urbano Quintas – 15:00h - 19:00h monitoriacenexrafael@gmail.com 
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Monitor Dias e Horários E mail 

Larissa Alves Sextas -12:00h - 16:00h monitoriacenexlarissa@gmail.com 

Aline Medeiros  Sábados- 08:30h - 12:30h monitoriacenexaline@gmail.com 

Stefânia Silva Sábados - 13:30h - 17:30h monitoriacenexstefania@gmail.com  

 

Local de Atendimento   

A cada dia, o atendimento será feito em uma sala específica, conforme 

explicitado no quadro abaixo. Portanto, é importante que o aluno entre em 

contato com o monitor por e-mail para que para que o local de 

atendimento seja confirmado. 

Dia da Semana Horário Sala Obs. 

Segundas e 

quartas 

19:00 - 20:40 4007 Exceto no dia 15/11 (4a) 

Terças, quintas e 

sextas 

12:30 - 13:50 4004 Exceto nos dias:  07/09 (5a);  

12/10 (5a) ; 02/11 (5a); 27/10 (6a) 

Quintas 15:00 - 19:00 4007 Exceto nos dias: 07/09; 12/10; 

02/11 

Sextas 12:00 - 16:00 3003 Exceto no dia 27/10  

Sábados 08:30 - 12:30 4007 Exceto nos dias: 

16/09; 04/11; 11/11 Sábados 13:30 - 17:30 4007 

 

Contamos com o apoio e a divulgação dos professores sobre esse importante 

projeto. Em caso de dúvidas, estamos à disposição para esclarecimentos.  

  

Atenciosamente,  

Monitoria Cenex 
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