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RESOLUC~~O N" 662CONSEPE, de 09 de janeiro de 2009 

Institui e regulamenta o Programa 
Especial Institucional de Bolsas de 
Monitoria - PIM na Universidade 
Federal do Maranhio e dai outras 
providencias. 

0 Reitor da Universidade Federal do Maranhilo, na qualidade de 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, no uso de 
suas atribuiqaes estatutkrias e regimentais; 

Considerando a necessidade cada vez maior de fomentar as prhticas 
institucionais de orientaqiio e apoio aos discentes, preparando a formaqilo dos estudantes em 
nivel superior, em cursos de bacharelado, para trabalharem em funqiio do alto rendimento 
academic0 do curso, reduzir suas taxas de evasilo e repetencia, e ampliar suas taxas de 
conclusio; 

Considerando ainda, o que consta no Processo no 8700/2008-08 e o que 
decidiu referido Conselho em sessiio desta data; 0 

R E S O L V E :  

Art. 1" 

Art. 2" 

Instituir e regulamentar o Programa Especial Institucional de Bolsas de 
Monitoria - PIM na Universidade Federal do MaranhIo. 

Sio objetivos do Programa: 
I. Elevar a qualidade das aqaes academicas voltadas a formaqio 

inicial de professores de nivel superior nos cursos de 
bacharelado da Universidade Federal do Maranhiio; 

II. Contribuir para a melhoria do sistema de orientaqiio discente e 
de tutoria, voltado para a obtenqilo de alto rendimento 
academic0 em todo o sistema de graduaqiio da Universidade, 
especialmente em seus cursos de bacharelado; 

III. Valorizar o magistkrio superior, a extensiio e a gestiio 
academica, incentivando os estudantes que optam pela carreira 
docente de nivel superior; 

IV. Promover a articulaqiio integrada da pos-graduaqilo com o 
ensino de graduaqio, em proveito de uma solida formaqilo 
docente inicial para atuar no nivel superior; 

V. Fomentar experiencias metodologicas e praticas docentes de 
carater inovador, que utilizem recursos de tecnologia da 
informaqiio e da comunicaqiio, e que se orientem para a 
superaqiio de problemas identificados no process0 ensino- 
aprendizagem dos cursos de graduaqio-bacharelado; 
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VI. Valorizagiio do espago da Universidade fiblica como campo de 

experiencia privilegiado para a construgiio do conhecimento na 
formagiio de professores para e educagiio superior e para a 
educagiio basica; 

VII. Proporcionar aos hturos professores participagiio em ag6es, 
experiencias metodologicas e praticas docentes inovadoras, 
articuladas com a realidade local de seus cursos de graduagiio. 

Art. 3" 0 Programa sera executado por meio do financiamento de projetos de 
orientagiio discente, pela concessIo de bolsas de monitoria a 

estudantes de cursos de bacharelado, orientados pel0 Coordenador do Curso, com a 
co-responsabilidade de atuagiio e orientagiio acadhica do Coordenador e dos professores dos 
campos de conhecimento (Departamentos) selecionados no projeto, para atuarem tanto no 
apoio aos estudantes com dificuldades de aprendizagem em disciplinas de carater essential ou 
de prBrequisito com os piores indices de rendimento, te6ricas ou praticas, quanto na 
reformulagiio pedagogica das praticas disciplinares consideradas pouco produtivas. 

6 1" Entende-se por Bolsa de Monitoria a atividade remunerada com 
auxilio financeiro mensal, por periodo de 06 (seis) meses, renovavel por 

ate tris vezes o mesmo periodo, prestada por estudante de curso de graduagiio-bacharelado 
da UFMA, mediante Termo de Outorga e Cornpromisso devidamente assinado e registrado 
na Pro-Reitoria de Ensino. 

8 2" Somente sera admitido como bolsista de monitoria, no imbito deste 
Programa, o estudante que atender aos seguintes critkios: 
a) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no Pais; 
b) Estar matriculado, inscrito em disciplinas em curso de bacharelado 

da UFMA e possuir fieqiiencia regular; 
c) Estar em dias com as obrigag6es eleitorais; 
d) Estar apt0 a iniciar as atividades relativas ao Projeto tiio logo ele 

seja aprovado; 
e) Dedicar-se, no periodo de vigencia da bolsa, exclusivamente is 

atividades do PIM/UFMA, sem prejuizo de suas atividades 
discentes regulares; 

f )  Apresentar coeficiente de rendimento acadikico igual ou superior 
ao minimo exigido para aprovagiio academics pela legislagiio 
interna da UFMA; 

g) Apresentar carta de motivagiio justificando seu interesse em atuar 
fbturamente na educagiio superior publica; 

h) Niio receber bolsa de qualquer natureza, exceto de audios 
alimentaq30 e transporte; 

i) Niio possuir vinculo empregaticio ou de esthio de qualquer 
natureza. 

Somente sera adrnitido como co-responsavel de Projeto no iimbito do 
Programa, o docente que atender aos seguintes criterios: 
a) Pertencer ao quadro efetivo da instituigiio; 
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b) Estar em efetivo exercicio no magisthio da educaqiio superior 
publica, no minimo em regime de 40 (quarenta) horas; 

c) Ser, preferencialmente, docente do curso de bacharelado 
proponente; 

d) Possuir experisncia minima de trgs anos no magisterio superior ; e 
e) Comprometer-se com a orientaqiio acad8mica regular dos bolsitas, 

de acordo com plano de trabalho anexo a proposta. 

Art. 4" A condiqiio de bolsista de monitoria da UFMA ngo gerara vinculo 
empregaticio, nem obrigaqao de natureza trabalhista, previdenciaria ou 

afim. 

Art. 5" Podergo apresentar propostas de projetos de monitoria acadsmica 
estudantil as coordenadorias de cursos de graduaMo I bacharelado da 

Universidade Federal do Maranhiio - UFMA, prevendo a participaqiio dos bolsistas do PIM 
nas atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas no proprio curso de graduaqiio 
proponente. 

Pardgrafo hico Cada coordenadoria devera apresentar um imico projeto, aprovado pel0 
respective Colegiado de Curso, de mod0 isolado ou em consorcio com 

outra(s) coordenadoria(s), e em caso de apresentaqiio de projetos consorciados nZo seriio 
aceitos outros projetos apresentados pelos cursos do consorcio em carater isolado. 

Art. 6' As bolsas de monitoria seriio concedidas pela UFMA em cotas por 
projeto/curso(s), com validade de 06(seis) meses, renovaveis por ate 03 

trss vezes o mesmo periodo, e teriio por base os valores aproximados aos praticados na 
politica universitaria de concessiio de bolsas de iniciaqiio cientifica e iniciaqiio a docsncia. 

Art. 7" As bolsas seriio concedidas a projetos selecionados mediante 
caracteristicas definidas em edital proprio da Pro-Reitoria de Ensino, a 

quem compete a Coordenaqiio Geral do Programa no iimbito da UFMA e a concessgo das 
bolsas de monitoria. 

Art. 8" A seleqiio dos projetos sera realizada por uma Comissiio de Avaliaqiio, 
composta por consultores ad hoc indicados pela Pro-Reitoria de 

Ensino, a quem cabera a palavra final sobre a aprovaqgo ou niio das propostas apresentadas. 

5 1" 0 s  consultores elaborariio parecer acerca da proposta levando em conta 
o atendimento aos objetivos do Programa. 

6 2" A Comissiio de Avaliaqiio podera determinar o cumprimento de 
diligsncias, formais e substanciais, antes de consolidar o julgamento 

final da proposta. 

Art. 9" A prorrogaqiio de projeto aprovado, implicando a renovaqiio da 
concessiio das bolsas ou niio, dependera de: 
a) Aprovaqiio, pela Cornissiio de Avaliaqk do PIM/IJFMA, do relatorio 

de atividades do periodo ja cumprido; 
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b) Aprovaqiio, pela Comissiio de Avaliagiio do PIM/UFMA, do parecer 
tecnico do coordenador do projeto; 

c) Manifestaqiio formal do Colegiado do Curso proponente, com os 
fundamentos para a renovagiio do Projeto. 

Art. 10 Deverb ser selecionados projetos que privilegiem, preferencialmente, 
como bolsistas, estudantes de alto rendimento escolar, oriundos da 

rede publica de educaqiio basica ou renda familiarper capita de ate dois saliuios-minimos. 

Art. 11 As decis6es da Comissiio de Avaliaqiio do PIM/UFMA sergo 
comunicadas aos interessados para fins de pedido de reconsideraqiio 

cabendo pedido a Comissiio em ate tr2s dias uteis, contados do recebimento da comunicaqiio 
oficial, podendo, nesse caso, ser designado novo consultor adhoc, a fim de hndamentar 
a apreciag80 do pedido de reconsideraqiio, se for o caso. 

Partigrafo ~ n i c o  Aprovado o Projeto, o curso tera, no miximo, 30 (trinta) dias para 
iniciar sua execuqiio. 

Art. 12 As Coordenadorias de Curso contemplados com bolsas PIM/UFMA 
deveriio formular e encarninhar relatorios, aprovados pel0 Colegiado, 

sobre o andamento das atividades e resultados obtidos corn periodicidade semestral, alem 
de prestar informagaes a Pro-Reitoria de Ensino, sempre que requeridas. 

Art. 13 A prestagtio de contas e os relatorios tecnicos dos Projetos aprovados e 
executados no h b i t o  do PIIWWMA seriio apresentados a Reitoria, 

para submetG-las a apreciaqiio dos Conselhos Superiores, na forma estatutiuia e regimental, 
no final de cada ano de vigencia do Projeto, de acordo com instruqaes proprias. 

Art. 14 0 s  casos omissos e as situaqbes niio previstas na presente Resoluqiio 
seriio resolvidos pel0 Conselho de Ensino, Pesquisa eExtensHo, 

mediante parecer da C h a r a  de Ensino de Graduagtio. 

Art. 15 Esta Resolugtio entra em vigor na data de sua publicagio, revogadas as 
disposiqaes contrhias. 
De-se ciencia. Publique-se. Cumpra-se. 
STio Luis, 09 de janeiro de 2009. 

Prof. Dr. N -7 ALINO SALGADO F HO 


