
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

Edital Nº 148/2020 – PROEN  

 

Regulamenta o Processo Seletivo de Projetos de Ensino de Monitoria,  

no âmbito da UFMA, para 2020/2º 

 

 

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

(PROEN), considerando a Resolução Nº 1.875-CONSEPE, de 06 de junho de 2019, a 

Resolução Nº 1.892, de 28 de junho de 2019, e a Resolução Nº 2.078-CONSEPE, 17 de 

julho de 2020, torna pública, no presente edital, as normas e condições para submissão de 

propostas de Projeto de Ensino de Monitoria (PEM), a serem desenvolvidos no segundo 

semestre letivo de 2020.  

 

I- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1. O presente edital tem como finalidade selecionar Projetos de Ensino de Monitoria, a serem 

desenvolvidos nos cursos de graduação da UFMA, nos termos da Resolução  Nº 1.875/2019-

CONSEPE. 

 

2. São objetivos do Programa de Monitoria: 

I. Incentivar o interesse pela docência no ensino superior; 

II. Promover a cooperação acadêmica entre estudantes e docentes; 

III. Colaborar com os docentes para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das práticas  

pedagógicas e metodologias de ensino; 

IV. Contribuir com a melhoria do desempenho acadêmico dos cursos de graduação. 

 

II- DOS PROJETOS DE ENSINO DE MONITORIA 

 

3. As propostas de Projetos de Ensino de Monitoria deverão apresentar os seguintes elementos, 

a serem informados via Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, 

conforme item 9 deste edital: 

I. Título; 

II. Resumo; 
III. Justificativa; 

IV. Objetivos; 

V. Fundamentação teórico-metodológica; 

VI. Referências; 

VII. Componente(s) curricular(es) que compõe(m) o projeto; 

VIII. Plano de Atividade do Monitor para cada componente curricular; 

IX. Docentes participantes. 

 

4. O projeto de ensino deve envolver no mínimo um componente, devidamente cadastrado no 

SIGAA, da estrutura curricular de um ou mais cursos de graduação da UFMA. 

 

4.1 Para a vinculação de componente curricular ao projeto deve ser observado seu respectivo 

código e nomenclatura. 

 

4.2 Componentes curriculares com mesma nomenclatura dos adicionadas ao projeto, mas com 
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códigos diferentes, somente poderão ser utilizados para a seleção de monitores se a 

equivalência curricular estiver cadastrada no SIGAA, conforme disposto nos artigos 97 ao 99 

da Resolução Nº 1.892, de 28 de junho de 2019, que trata das normas regulamentadoras dos 

cursos de graduação desta Universidade. 

 

5. A renovação do projeto de ensino ficará condicionada à apresentação do relatório semestral 

e à oferta de componente curricular no semestre subsequente; 

 

5.1. A inserção e exclusão de componentes curriculares após a aprovação do projeto somente 

será realizada mediante solicitação justificada, através de memorando eletrônico da 

Subunidade Acadêmica responsável pela oferta do componente curricular, devendo ser enviado 

à Diretoria de Desenvolvimento do Ensino de Graduação da Pró-Reitoria de Ensino - 

DIDEG/PROEN (Código 12.02 - SIPAC). 

 

6. O PEM deverá ter um ou mais professores orientadores envolvidos com os componente(s) 

curricular(es) previsto(s) no projeto de ensino. 

 

7. Aplicam-se aos Projetos de Ensino de Monitoria, selecionados por meio deste edital, as 

normas da Resolução Nº 1.875/2019-CONSEPE. 

 

III – DA SUBMISSÃO 
 

8. Poderá submeter proposta de PEM a este edital, na condição de coordenador, o professor 

pertencente à Carreira do Magistério Superior com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas 

semanais ou Dedicação Exclusiva. 

 

9. Cada professor coordenador poderá submeter uma proposta de PEM, que deverá ser 

cadastrada, obrigatoriamente, por meio do preenchimento do formulário eletrônico 

disponibilizado no SIGAA - Portal Docente – Ensino - Projetos - Projetos de Monitoria - 

Submeter Projeto, no período estabelecido no cronograma do ANEXO ÚNICO deste edital. 

 

10. O PEM deverá ser aprovado pela Assembleia ou Colegiado da Subunidade Acadêmica de 

lotação do professor coordenador, devendo o Chefe ou Coordenador, realizar o registro no 

SIGAA - Chefia - Autorizações - Autorização de Projeto de Monitoria, no período 

estabelecido no cronograma do ANEXO ÚNICO deste edital. 

 

11. Cada professor orientador poderá ser inscrito em, no máximo, duas propostas de PEM. 

 

12. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo 

estabelecido no cronograma do ANEXO ÚNICO deste edital. 

 

13. A PROEN não se responsabilizará por propostas não recebidas em decorrência de eventuais 

problemas técnicos e congestionamento de rede. 

 

IV – DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO 
 

14. Caberá à Comissão de Monitoria, nomeada nos termos da Resolução Nº 1.875/2019- 

CONSEPE, a análise e avaliação dos Projetos de Ensino de Monitoria, assim como a emissão 



PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

dos respectivos pareceres. 

 

15. Os critérios a serem considerados na análise e avaliação levarão em conta o quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Critérios de pontuação para análise e avaliação das propostas 

 

Item Critérios 
Nota     

 (0 a 1 cada item) 

1 
Adequação do Título ao conteúdo do projeto (identificando a área 

de conhecimento e/ou componentes curriculares) 

 

2 
Resumo com exposição breve, porém informativa da proposta 

apresentada 

 

3 
Justificativa que contemple as contribuições para o curso de 

graduação e para o(s) componente(s) curricular(es) envolvido(s)  

 

4 Objetivos claros e pertinentes  

5 
Coerência e clareza quanto à Fundamentação Teórico-

metodológica 

 

6 
Referências pertinentes e atualizadas, com uso das normas da 

ABNT 

 

7 

Plano(s) de atividades do Monitor, com a distribuição das 

atividades a serem desenvolvidas pelo monitor em 12 (doze) horas 

semanais  

 

8 
Articulação entre os itens do projeto e qualidade (clareza e 

correção) na escrita do projeto 

 

9 
Caracterização como Projeto de Ensino: o projeto está voltado 

para aperfeiçoar as práticas pedagógicas e metodológicas de ensino 

 

10 

Contribuição para o Ensino: o projeto contempla a monitoria 

como atividade de ensino que visa contribuir com a melhoria do 

desempenho acadêmico dos cursos de graduação  

 

 

16. As notas atribuídas aos itens de avaliação constantes no Quadro 1 obedecerão à escala de 

valoração apresentada no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Escala de valoração dos itens de avaliação das propostas 

 

Nota atribuída Descrição 

0 No item avaliado, a proposta não apresenta informações 

substanciais que permitam uma avaliação 

0,1 a 0,3 A proposta atende superficialmente 

0,4 a 0,7 Mesmo parcialmente, a proposta atende ao que se espera de 

informações e dados em relação ao quesito 

0,8 a 1,0 A proposta consegue, no item avaliado, atender completamente ao 

que se espera, com informações e dados detalhados 

 

17. Cada PEM será avaliado por dois integrantes da Comissão de Monitoria, sendo considerados 

aprovados os projetos com média igual ou superior a 6,00 (seis). 
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18. O resultado da avaliação dos projetos pela Comissão de Monitoria será publicado em edital 

da Pró-Reitoria de Ensino no site desta Universidade. 

 

V – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

19. O proponente poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, no prazo estabelecido no 

cronograma do ANEXO ÚNICO deste edital. 

 

20. A solicitação deverá ser feita pelo coordenador do projeto e encaminhada para o e-mail 

monitoria1875@ufma.br. 

 

21. O recurso será analisado pela Comissão de Monitoria. 

 

22. Serão objetos de análise apenas os pedidos de reconsideração que solicitarem revisão do 

resultado da avaliação, não sendo deferidos aqueles pedidos que derem nova redação à proposta 

originalmente apresentada. 

 

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

23. A seleção de monitores para participarem dos Projetos de Ensino de Monitoria será 

regulamentada em edital específico, a ser publicado no mês antecedente ao início do semestre 

letivo de 2020/2º. 

 

24. Não serão aceitas as propostas cujos proponentes estejam com previsão de afastamento de 

suas atividades dentro do prazo de execução. A troca de coordenadores durante a execução da 

proposta somente será permitida em casos especiais, por motivo justificado. 

 

25. Os PEMs na situação de "recomendado" no SIGAA, regidos pelo Edital Nº 280/2019-

PROEN, serão renovados para o semestre letivo de 2020/1º, em virtude do Ensino Emergencial 

Remoto e/ou Híbrido na UFMA durante o período de pandemia do novo Coronavírus (SARS-

COV-2/COVID-19), não sendo necessário que o coordenador do projete realize nova submissão 

nos termos do presente edital. 

 

26. Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão analisados e julgados 

pela PROEN, por meio da Comissão de Monitoria. 

 

27. Qualquer informação relativa ao presente processo seletivo pode ser verificada junto à 

Diretoria de Desenvolvimento do Ensino de Graduação -DIDEG/PROEN, localizada no prédio 

do CEB Velho, Cidade Universitária Dom Delgado, ou por meio dos contatos: 3272-8744 e 

monitoria1875@ufma.br. 

                                  

                                    São Luís, 21 de outubro de 2020. 

 

 

Profª. Drª. Isabel Ibarra Cabrera 

Pró-Reitora de Ensino 

 

mailto:diaac.proen@ufma.br
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ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 148/2020 – PROEN  

 

CRONOGRAMA DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE ENSINO DE MONITORIA 

 

ATIVIDADE LOCAL RESPONSÁVEL 
DATA 

(2020) 

Publicação do edital www.ufma.br PROEN 21/10 

Período de submissão das 

propostas 

 

SIGAA 

Professor 

Coordenador do 

PEM 

26/10 a 06/11 

Aprovação pela 

subunidade acadêmica de 

lotação do professor 

coordenador 

 

SIGAA 

Coordenador de 

Curso ou Chefe de 

Departamento 
Até 13/11 

Análise e seleção de 

projetos 

SIGAA Comissão de 

Monitoria 
Até 27/11 

Publicação dos resultados www.ufma.br PROEN 01/12 

Pedido de reconsideração 

dos resultados 

pelo e-mail 

monitoria1875@ufma.br 

Professor 

Coordenador do 

PEM 

02 a 04/12 

Análise dos pedidos de 

reconsideração dos 

resultados 

SIGAA Comissão de 

Monitoria 07 a 09/12 

Divulgação do resultado 

final 

www.ufma.br PROEN 
Até 11/12 

 
 


