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RESOLUÇÁO No 134199-CONSEPE, de 4 de outubro de 1999. 

Dispõe sobre Programa de 

Monitoria, no ânibito da 

Universidade Federal do Masanlião. 

O Reitor da Universidade Federal do Maranl~ão, ila qualidade de 

''3 DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, usando de suas 

Considerando a necessidade de incentivar a participação de alunos na 

:~fividrodes de apoio aos órgãos desta Universidade, no desempenho de tarefas 
. ).$L - .  .- &I o esercício da docência, 

Considerando, o que consta do Processo N"686199, e o que decidiu este 

-scs:são desta data, 

. . RESOLVE: 

Instituir o Programa dc klonitoria no ámbito da Uiuversidacle Federal do 

blarahão, sob as inodaiidades renlunerada e não remunerada. 

O Departamento Acadêi~iico deverá encaninhar ao Departamento de 

Desenvolvimento do Ensino de Graduaqão-DEDEG, da Pró-Reitoiia de 

:,i prazo estabelecido no Calendário Escolar, pedidos específicos, just5cados e 

:s, relacionados às necessidades constatadas de monitores para o semestre 
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Caberá ao Departainento de Desenvolvimento do Erisiiio de Graduação - 
DEDEG, da Pró-Reitoiia de Graduação, elaborar o Plano Semestral de vagas 

:::, que serh hoinologado pela Pró-Reitoria de Graduação, s encaminhado ao 

i! Acai:êinico. no final de cada ueríodo leiivo. Dara oueracionalizacão. 

Para a operacionalização do Plano Seinestrd de que trata este artigo, o i ;q-3 
4 { ' I '  

Departamento AcatlêITiico divulgará ao alunado a existência do nútnero de l i  I/! 

:sites iiecessiiios 2 admissão como inonitor e as demais irdoimações pertinentes a 
I \  * 

1:: kl 

A Chefia do Departamento divulgari, amplamente, no início de cada peiíodo 

. letivo, as diretrizes e os critérios para ampliação do Plano de h?onitoria, 

.csyestar 110 alunado o interesse pela Carreira do Magistério. 

O inonitor remunerado terá direito a uma Bolsa de Monitoiia, paga mediante 

coinprovnqão da frequência e cuja concessão está regulamentada pela 

I90-CONSEVE. 

O inonitor não remunerado estará sujeito aos mesmos procedimentos e 

nonnas estabelecidas na Resoluqão 41190-CONSEPE. 

O exercício satisfatório da monitoria dá clircito a cer

tifi

cado. 

Ivo - Ao DEDEG (Departartiento de Desenvolvimento do Ensino de Graduacão) 

caberão as providências para a entrega de certificados de inonitoria, einitidos 

;>ria. de Gi-aduação. 

Os casos oinissos e especiais serão resolvidos pela Pró-Reitoria de 

Graduacão. 
, 8'  . . 

A-presente Resolução entra eni vigor na data de sua publicaqão, revogadas 

as disposições em contrário. 

Prof. Dr. OTHON D 


