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EDITAL N° 146/2021 – PROEN  

(2ª Prorrogação de prazo do Edital N° 112/2021 – PROEN) 

 

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA), por intermédio da Pró-Reitoria de Ensino 

(PROEN), prorroga as datas de submissão e autorização de proposta de projeto de ensino 

de monitoria, conforme se segue: 

 

1. O item 5, 21 e 23 passam a ter a seguinte redação, com prorrogação das datas: 

 

5. O docente com projeto submetido pelo Edital Nº 33/2021-PROEN e em execução 

terá seu projeto renovado para 2021.2º (letivo), se apresentar o relatório de suas 

atividades no SIGAA, no período de 10 a 24 de setembro de 2021 ou no 

período de 04 a 08 de outubro de 2021, e o mesmo for aprovado pela 

Comissão de Monitoria, não sendo necessária a apresentação de nova proposta no 

termo deste edital. 

21. Os coordenadores de projetos em execução deverão enviar relatório semestral 

em um dos períodos informados no item 5 deste edital, via SIGAA, 

conforme instruções disponíveis no site da PROEN (acesso Programas Estudantis – 

Programa de Monitoria de Graduação na UFMA – Preenchimento de Relatório de 

Monitoria). 

23. Os coordenadores com projetos em execução, submetidos anteriormente pelos 

Editais PROEN Nº 148/2020 e Nº 33/2021, deverão apresentar relatório, via 

SIGAA, no período de 10 a 24 de setembro de 2021 ou no período de 04 a 

08 de outubro de 2021, de forma a evitar restrições na submissão de nova 

proposta nos termos deste edital. 

2. As ações e datas do Anexo I- Cronograma, listadas no quadro abaixo, passam a ter a 

seguinte redação: 

Anexo I – Cronograma 
 

Ação Local Responsável 
Data 

(Ano: 2021) 
Preenchimento de 
relatórios de projetos 
em execução 
(submetidos pelos 
Editais Nº 148/2020 e 
Nº 33/2021- PROEN) 

SIGAA 
(informações para 
acesso no item 23.2 
deste edital) 

Professor 
coordenador de 
PEM e monitores 

10 a 24/09 
 ou  
04 a 08/10 

Avaliação de relatórios 
de projetos em execução 

SIGAA 
Comissão de 
Monitoria 

10/09 a 13/10 

 

3. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes do Edital N° 112/2021 – 

PROEN, incluindo seus anexos. 
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São Luís, 30 de setembro de 2021. 

 

 

Prof. Jhonatan Uelson Pereira Sousa de Almada 

Pró-Reitor de Ensino substituto 


