Coordenação Acadêmica

Cronograma de reabertura de seleção para monitor VOLUNTÁRIO 2019.1
Até 25/02/2019
26/02/2019

De 26/02 a
18/03/2019

De 19/03 e
20/03/2019

21/03/2019

22/03/2019 e
25/03/2019
26/03/2019

DOCENTES:
Envio dos editais específicos 2019.1 ao e-mail da Coordenação Acadêmica (coordenacaoacademica@ufba.br) para
publicação no site do IMS.
COORDENAÇÃO ACADÊMICA:
Publicação dos editais específicos 2019.1 no site do IMS.
ALUNOS:
Período para inscrição na seleção de monitoria 2019.1. Os documentos da inscrição devem ser entregues na
Coordenação Acadêmica ou em local informado pelo docente no edital específico. Os documentos são:
I – Ficha de Inscrição para Monitoria Voluntária, disponível em http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria, na
seção Formulários – Para o discente;
II – Cópia da carteira de identidade;
III – Cópia do CPF;
IV – Histórico escolar atualizado com autenticação digital.
DOCENTES:
• Período para retirar as inscrições dos alunos na Coordenação Acadêmica e realizar as seleções para o
semestre 2019.1, de acordo com a data do seu Edital Específico. É IMPRESCINDÍVEL QUE O DOCENTE
SIGA AS DETERMINAÇÕES DO EDITAL DE MONITORIA. É DE RESPONSABILIDADE DO DOCENTE ARQUIVAR
A DOCUMENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO.
• Entregar na CAC, via ofício, a relação dos alunos selecionados para os projetos e Ata da Seleção (modelos
de ata e de ofício no site http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria).
COORDENAÇÃO ACADÊMICA:
Publicação de resultado das seleções das monitorias no site do IMS.
ALUNOS:
Os alunos aprovados na seleção entregam à CAC a documentação para cadastro de novos monitores voluntários.
Ver orientações no Edital Interno n.º 01/2019, disponível em http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria. É de
responsabilidade do aluno o correto preenchimento dos documentos.
COORDENAÇÃO ACADÊMICA:
Envio à PROGRAD da documentação cadastro de novos monitores voluntários para o semestre 2019.1.

OBSERVAÇÕES:
a)
b)

Todos os formulários devem preenchidos, preferencialmente, em LETRA DE FORMA.
Para atuar como monitor, o estudante deve ter cursado com aprovação o componente curricular ou equivalente ao qual se vincula o projeto. A
PROGRAD só considera que dois componentes curriculares são equivalentes se a equivalência constar no projeto pedagógico do curso e estiver
devidamente registrada no SIAC.

c)

Ressaltamos que os prazos devem ser cumpridos rigorosamente, pois temos também que cumprir prazos dados pela PROGRAD.

