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EDITAL INTERNO N° 01/2019

Normas para Abertura de Processos para Projetos de Monitorias Boisistas e Voluntarias, Relatorios Docentes para
Monitorias Boisistas e Voluntarias e Relatorios Discentes de Monitoria Boisista e Voluntaria.

o Coordenador Academico do Instituto Multidisciplinar em Saude, Campus Anisio Teixeira (lMS/CAT) da Universidade Federal da
Bahia, no uso de suas atribui<;oes legais, tendo em vista 0 disposto nas Resolu<;:oes n° 06/2012 e n° 07/2017 do Conselho
Academico de Ensino, torna publico, as Normas para Aberlura de Processos de Projetos de Monitorias Bolsistas e Voluntarias,
Relatorios Docentes para Monitorias Bolsistas e Voluntarias e Relatorios Discentes de Moniforia Bolsista e Voluntaria, para 0
primeiro periodo letivo de 2019 (2019.1), do Instituto Multidisciplinar em Saude, Campus Anisio Teixeira, de acordo com a
legisla<;ao pertinente e complementar, mediante as normas e condi<;oes contidas neste Edital Interno, publicado no Instituto
Multidisciplinar em Saude, Campus Anisio Teixeira (www.ims.ufba.br/monitoria).

1. Das Disposicoes Preliminares

1.1. Os objetivos das monitorias, as atribui<;oes e obriga<;oes do monitor estao dispostos nas Resolu<;oes n C 06/2012 e n° 07/2017
do Conselho Academico de Ensino, disponiveis em http://www.ims.ufba.br/monitoria (na se<;ao "Legisia<;ao 8asica") e no link
http://www.prograd.ufba.br/bolsas-monitoria.
1.2. 0 projeto de monitoria, vinculado a determinado(s) componente(s) curricular(es), sera elaborado por professor(es) do quadro
efetivo da UFBA, responsavel(eis) pelo componente, e aprovado e supervisionado pela Coordena<;ao Academica.
1.3. Os projetos podem ser propostos individualmente ou em grupo;
1.4. Para efeitos de avalia<;ao do merito e concessao de bolsa de monitoria, s6 sera admitida a submissao de urn projeto por
componente curricular.
1.4.1. Para os componentes curriculares que tenham 0 mesmo c6digo, mas que formam turmas distintas, em cursos distintos e
com professores distintos, podera ser subrnetido um projeto p~r conjunto de turmas e pOl'professor.
1.5. 0 numero maximo de monitores admitidos sob a orienta<;ao de um professor, sera de 1 (um) aluno por professor em regime
de 20 (vinte) horas, 2 (dois) alunos por professor em regime de 40 (quarenta) horas e 3 (tres) alunos por professor em regime de
dedica<;ao exclusiva, incluindo voluntarios e bolsistas.
1.6. Para atuar como monitor, 0 estudante deve ter cursado com aprova<;ao 0 componente curricular ou equivalente ao qual se
vincula 0 projeto.
1.7. A equivalencia de que trata 0 item anterior deve estar registrada no Sistema Academico-SIAC. Caso nao haja registro, 0
professor deve comunicar 0 fato a Coordena<;8o Academica que junto com 0 Colegiado avaliara 0 caso e, se pertinente, emitira
declara<;80 a ser apensada a documenta<;ao enviada a PROGRAD.

2. Da Monitoria Boisista 2019.1

2.1 Da Abertura de Processo de Monitoria 2019,1
2.1.1. A abertura dos processos referentes a projetos de monitoria 2019.1 devera ser feita ate 05/12/2018, na Coordena<;ao
Academica, mediante a entrega dos seguintes documentos:
! - oficio de encaminhamento de projeto de monitoria, conforme modelo disponivel em http://www.ims.ufba.br/monitoria/ (na se<;ao
Formularios - Para docentes)
II - formulario para projeto de monitoria, disponivel em http://www.ims.ufba.br/monitoriai (na se<;80 Formularios - Para docentes)
e em http://www.prograd.ufba.br/bolsas-monitoria.
III - edital Especifico, conforme modelo disponivel em http://www.ims.ufba.br/monitoria/ (na se<;80 Formularios - Para docentes).
2.1.2. Para projetos submetidos em grupo, deve-se incluir aos documentos relacionados no item 2.2.1, documento denominado
"Formulario extra para Projeto de Monitoria em Grupo - Docentes participantes", disponivel em http://www.ims.ufba.br/monitoria/
(na se<;ao Formularios - Para docentes).
2.1.3. 0 Edital Especifico, alem de ser apensado a documenta<;ao impressa para abertura do processo, conforme praza
estabelecido no item 2.2.1, deve tambem ser enviado a Coordena<;:aoAcademica via e-mail (coordenacaoacademica@ufba.br) ate
o dia 14/12/2018, para publica<;ao no site do IMS.
2.1.4. Os processos serao apreciados em plenaria da Coordena<;ao Academica e homologados na Congrega<;ao para
enquadramento nos criterios de distribui<;80 de bolsas.
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2.2. Do Edital Especffico de Monitoria
2.2.1. Os editais especificos de monitorias devem constar os seguintes quesitos:
I. Os requisitos para a inscriyao do candidato no processo seletivo. Sao eles: a) estar regularmente matriculado em curso de
graduayao da UFBA ha pelo menos 2 (dois) semestres; b) ter cursado, com aprOVay80, 0 componente curricular ou equivalente5
ao qual se vincula 0 projeto de monitoria;
II. n° de vagas do projeto;
III. horario e periodo de inscriy80, compreendendo pelo menos 10 (dez) dias uteis.
IV. relay80 dos documentos necessarios a inscriy80 do candidato: ficha de inscriyao, carteira de identidade, CPF e hist6rico
escolar atualizado com autentica~ao digital;
V. dia, hora e local dos exames de seleyao;
VI. criterios de seleyao, desempate, classificay80 e recurso;
VII. pontuayao obtida em prova especifica valendo 10 (dez) pontos, sendo reprovados aqueles que obtiverem nota inferior a 7,0
(5ete\'/,
VII. cronograma do inicio e termino das atividades de monitoria.
IX. que 0 monitor nao tenha cumprido 0 prazo maximo de dois semestres de monitoria, conforme a Resoluy80 07/2017 do CAE.
2.2.2. 0 Modelo do Edital Especifico esta disponivel em http://www.ims.ufba.br/monitoria (na seyao Formularios - Para docentes);

2.3. Do Periodo de Inscri~ao
2.3.1. 0 periodo de inscriyao do monitor sera do dia 07/01/2019 a 15/02/2019, levando em considerayao que este periodo
compreende um intersticio de pelo menos 10 dias uteis, conforme especificado nas Resoluyoes n° 06/2012 e n° 07/2017 do
Conselho Academico de Ensino.

2.4. Das Inscri~oes
2.4.1. Os requisitos para inscriyao do candidato no processo seletivo sao:
1- estar regularmente matriculados em curso de graduayao da UFBA ha pelo menos 2 (do is) semestres;
11- ter cursado, com aprovayao, 0 componente curricular ou equivalentes ao qual se vincula 0 projeto.
§1 Nao podera se inscrever na Seley80 0 aluno que tiver cursado 0 componente curricular ao qual se vincula 0 projeto mas que,
ate 0 ultimo dia de inscriyao, ainda nao tiver a nota do componente registrada em seu hist6rico escolar.
2.4.2 As inscriyoes serao feitas na Coordenay80 Academica ou no local de preferencia do(s) docente(s) responsavel(is), de
acordo com Edital Especifico.
2.4.3 Documentos necessarios para 0 aluno se inscrever:
I - Ficha de inscriyao para Monitoria Voluntaria/Bolsista, disponivel em www.ims.ufba.br/monitoria (na sessao Formularios - Para
o discente);
II - Copia da carteira de identidade;
Iii - Copia do CPF;
IV - Historico escolar atualizado com autenticay80 digital.

2.5. Do perfodo das Sele~oes
2.5.1. As seleyoes de monitores devem ocorrer entre os dias 18/02/2019 e 21/02/2019. O(s) docente(s) deve(m) escolher um dia,
entre os especificados, para realizar a sele~ao.

2.6. Do Resultado e Envio dos Nomes dos Alunos Selecionados
2.6.1. O(s) docente(s) deve(m) enviar para a CAC ate dia 21/02/2019, preferencialmente ate as 13 horas, oficio informando 0
nome dos alunos selecionados para a monitoria juntamente com a ata do processo seletivo. Modelos de oficio e ata estao
disponiveis em http://www.ims.ufba.br/monitoria (na seyao Formularios - Para docentes);
2.6.2. Os resultados serao publicados no site do IMS ate dia 22/02/2019;
2.6.3. Os alunos aprovados para as monitorias, sejam bolsistas ou voluntarios, devem entregar, na Coordenayao Academica, 0
Formulario para Inscriyao e Termo de compromisso - Monitoria Boisista ou Voluntario (disponivel em
http://www.ims.ufba.br/monitoria e em http://www.prograd.ufba.br/bolsas-monitoria), devidamente preenchido e assinado, entre os
dias 22/02/2019 e 25/02/2019. 0 correto preenchimento das informayoes contidas neste documento e de responsabilidade do
a!uno.

3. Da Abertura do Processo do Relat6rio da Monitoria 2019.1
3.1. A abertura do processo de relatorio de monitoria devera ser feita pelo docente, na Coordenayao Academica, do dia
05/07/2019 a 19/07/2019 para as monitorias ocorridas em 2019.1. Para a abertura e necessaria a seguinte documentayao:
I - Oficio de encaminhamento de Relat6rio de Monitoria, disponivel em http://www.ims.ufba.br/monitoria (na seyao Formularios
- Relat6rio Final de Monitoria);
11- Formulario para Avaliayao das Atividades de Monitoria e Emissao de Certificados (assinado pelo docente e pelo monitor),
disponivel em http://www.ims.ufba.br/monitoria (na seyao Formularios - Relat6rio Final de Monitoria) e em
http://www.prograd.ufba.br/bolsas-mon itoria;
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iii- Formulario para Relatorio Final do Projeto de Monitoria (assinado pelo docente), disponivel em
http://www,ims,ufba,br/monitoria (na seyao Formularios - Reiatorio Final de Monitoria) e em http://www,prograd,ufba,br/bolsas-
monitoria,

3,2, Do Relat6rio do Monitor
3.2,1, 0 aluno devera fazer relatorio das atividades realizadas na monitoria por meio de preenchimento do Formulario para
Avaliayao das Atividades de Monitoria e Emissao de Certificados, preenchendo 0 espa~o destinado ao monitor. 0 formulario
esta disponivel em http://www.ims.ufba.br/monitoria (na seyao Formularios - Relatorio Final de Monitoria) e em
http://www.prograd.ufba.br/bolsas-mon itoria,
3.2,2. Esse formulario deve ser entregue pelo monitor ao docente responsavel pela monitoria ate 0 dia 05/07/2019, para
monitorias ocorridas em 2018.2,
3.2.3. 0 monitor que obtiver nota iguai ou superior a sete e tiver cumprido, ao menos, setenta e cinco p~r cento do periodo
previsto fara jus ao Certificado de Monitoria, a ser expedido pela Pro-Reitoria de Ensino de Graduayao,

3.3. Do Certificado da Monitoria
3.3.1, 0 certificado de monitoria sera expedido pela Pro-Reitoria de Ensino de Graduayao, mediante envio do processo de
Relatorio da Monitoria para a PROGRAD, apos aprovayao na Coordenayao Academica,

4. Das Boisas de Monitoria
4,1, A quantidade de bolsas destinadas aos monitores de cada Unidade Universitaria sera calculada pela Pro-Reitoria de Ensino
de Graduayao, como estabelecido no Artigo 5°, § 2° da Resoluyao nO06/2012 do Conselho Academico de Ensino.
4,2, A Congregayao distribuira entre os projetos as bolsas que couberem a Unidade Universitaria, seguindo criterios estabelecidos
pela Unidade,
4.3 A Coordenayao Academica publicara no site www.ims.ufba.br. ate 0 dia 18/12/2018, a relayao dos projetos contemplados com
bolsa,
4,5. A durayao maxima de cada bolsa sera de 12 (doze) meses para projetos vinculados a disciplinas anuais e de 6 (seis) meses
para os projetos vinculados a disciplinas semestrais,
4,6, Podera ocorrer renovayao de bolsa, desde que nao ultrapasse a durayao total de 12 (doze) meses.
4.7, Sera desvinculado do Programa de Monitoria 0 monitor que completar dois periodos consecutivos ou doze meses
intercalados de atividade, se graduar ou aquele que nao cumprir as obrigayoes para as quais foi selecionado, conforme avaliayao
dol s) professor( es) responsavel(is).
4.8, Havendo desistencia, descumprimento das obrigayoes para 0 qual 0 monitor foi selecionado ou quaisquer outros motivos que
levem a interrupyao das atividades de monitoria, 0 professor deve comunicar 0 fato imediatamente a Coordenayao Academica, de
acordo com as orientayoes e modelo de oficio disponiveis em http://www.ims.ufb8.br/monitoria (na seyao Formularios -
Cancelamento e/ou substituiyao de monitorial;
4,9, A substituiyao do monitor podera ser feita ate 0 5° dia utiI do mes referente ao pagamento da segunda bolsa, atraves da
convocayao de candidato aprovado no processo seletivo, seguindo-se a ordem de pontuac;ao, ou mediante nova selec;ao, caso
nao haja mais candidatos habilitados, Apos esse periodo nao ocorrerao mais substituiyoes para 0 semestre vigente.
4,10, E vedada a acumulayao de bolsa de monitoria, com qualquer modalidade de bolsas oferecidas pela UFBA ou por orgaos
externos.
4,11, So recebera bolsa de monitoria 0 estudante relacionado na pagina da PROGRAD. Assim, antes de permitir que 0 estudante
inicie suas atividades como monitores, 0 professor orientador e a Coordenac;ao Academica devem verificar se 0 nome do aluno
consta na referida pagina.

5. Das Disposi~oes Gerais
5.1. /;;"sdatas limites estabelecidas neste Edital foram baseadas nas datas estabelecidas pelos Editais PROGRAD/UFBA nO
001/2019 - Programa de Monitoria com Boisa e Voluntaria.
5.2. Quaisquer alterayoes nos prazos deste edital serao feitas atraves de retifica~6es apenas no Cronograma Interno para os
Projetos de Monitoria, a serem disponibilizadas, se for 0 caso, em http://www.ims.ufba.brimonitoria/.

Vitoria da Conquista, 28 de novembro de 2018.

irro,lk. t-I......'
, M.arcrocvasconcetos Oliveira
- Coordenador Academico
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