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EDITAL Nº 130/2020 – PROEN 

Reabertura do prazo de inscrição no processo seletivo de monitores, de que trata o 

Edital Nº 128/2020 – PROEN. 

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

(PROEN), torna pública a reabertura do prazo de inscrição no processo seletivo 

de monitores para participarem de Projetos de Ensino de Monitoria (PEM), 

no semestre letivo de 2020.1 (Edital Nº 128/2020 – PROEN), conforme cronograma 

a seguir: 

 
Responsável Procedimento Período  (em 2020) 

 
 

Estudante 

Verificar os processos seletivos de monitores 
disponíveis e realizar inscrição em: 
 SIGAA - Portal do Discente - 
Bolsas/Voluntariado - Oportunidade de 
Bolsa/Voluntariado - Tipo de Bolsa: 
Monitoria. 

 
 
 
 
22 a 28 de 
setembro  

 
Estudante 

Antes de efetuar sua inscrição, aderir ao 
cadastro único em: 
SIGAA - Portal do Discente - Bolsas - 
Aderir ao Cadastro Único. 

 
Coordenador do 

Projeto de Ensaio 
de Monitoria 
(avaliador) 

 
Estudante 
(avaliado) 

 
 
 
 

Seleção de monitores  
 

 

30 de setembro a 
06 de outubro 

 
Obs: o estudante 
deverá ficar atento ao 
dia e horário da 
seleção do projeto 
para o qual realizou 
sua inscrição. 

Coordenador do 
Projeto de Ensino 

de Monitoria 

Publicação do resultado do seletivo de monitores 
e convocação dos selecionados, via SIGAA.  

30 de setembro a 
09 de outubro 

 
 

Estudante 
Declarar se tem interesse em participar do PEM 
para o qual foi selecionado, em:  
SIGAA – Portal do Discente - Bolsas - 
Acompanhar Meus Registros de Interesse. 

 
Até 5 dias após a 

convocação 

 
*Não haverá reoferta das vagas já preenchidas nos prazos do cronograma anterior (do 

Edital Nº 128/2020 – PROEN). 

** Permanecem inalteradas as demais normas e procedimentos de que tratam o Edital 

Nº 128/2020 – PROEN. 

 
São Luís, 16 de setembro de 2020. 

 

Profª. Drª. Isabel Ibarra Cabrera  

Pró-Reitora de Ensino 


