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Coordenação Acadêmica de Graduação 

 
 

RETIFICAÇÃO 01 – ALTERAÇÃO DA SEÇÃO Nº 2, DA SUBMISSÃO DOS PROJETOS, NOS 

ITENS 2.6 E 2.9 DO EDITAL INTERNO Nº 005 -2019 – Programa de Monitoria Voluntária 

 

A Pró - Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), no uso de suas atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Alterar o texto da Seção Nº 2, Da Submissão dos Projetos, nos itens 2.6 e 2.9 do referido Edital, conforme 

apresentado abaixo: 

2.6. O departamento ou coordenação acadêmica deverá encaminhar os projetos aprovados 
para a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação.  

 

2.9. Para efetivar a submissão dos projetos, o órgão responsável pelo projeto de monitoria 

voluntária deverá enviar e-mail para numob@ufba.br, das 7hs do dia 07/11/2019 até as 17hs do dia 
11/12/2019, com o Assunto “Projeto de Monitoria – (Nome da Unidade ao qual o projeto está 

vinculado) ”, por exemplo: “Projeto de Monitoria – Faculdade de Educação”, acompanhado dos 

seguintes anexos em formato.pdf: 

 

a. Formulário definido no ANEXO I, devidamente preenchido e salvo no formato .pdf ; 

b. Ata de reunião ou Ofício do departamento ou coordenação acadêmica com a relação dos projetos 

aprovados; 

c. Planilha Excel de detalhamento dos projetos da Unidade, discriminando a Unidade, Departamento, 

Docente Responsável, Componente Curricular, Períodos 2020.1 e 2020.2, Quantitativo de Monitores 

Voluntários e Professores Participantes (Modelo disponível no Site da PROGRAD/UFBA). A partir desta 

data poderá ser iniciado o processo de seleção dos monitores.  Disponível aqui:  

https://prograd.ufba.br/bolsas-monitoria  

d. As datas previstas no Cronograma não limitam a possibilidade de submissão, a qualquer tempo, 

de Projetos de Monitoria Voluntária, apenas almejam uma organização administrativa da Pró-

Reitoria de Ensino de Graduação que seja capaz de atender às demandas da comunidade acadêmica. 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

 

Salvador, 04 de dezembro de 2019. 

 

               
Penildon Silva Filho 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

https://prograd.ufba.br/bolsas-monitoria

