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RETIFICAÇÃO EDITAL
Edital PROGRAD nº 28/2021 de 20 de maio de 2021
(Edital do Programa de Monitoria Voluntária – disciplinas do 1º semestre de 2021 e disciplinas anuais 1º e 2º semestres de 2021)

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no uso de suas atribuições, retifica o item 2.2, Cronograma, do Edital
PROGRAD nº 28/2021 - Programa de Monitoria Voluntária– 2021, o qual passa a ser lido nos seguintes termos:
Onde se lê:
2. CRONOGRAMA:
Alunos interessados em participar da seleção para serem monitores deverão buscar comunicação por meio do e-mail institucional dos
professores conforme dados do anexo do Edital
Professores (professor responsável pela disciplina e/ou professor orientador da monitoria) realizam a seleção dos monitores
Professores abrem novo PROCESSO DE REGISTRO DE MONITORIAS no SEI para inserção da “Ata de seleção de monitoria”, formulário SEI
nº364
Publicação da Lista do Resultado dos Monitores Selecionados
Alunos monitores e professores orientadores inserem “Termo de Compromisso de monitoria voluntária” formulário SEI nº371 e “Plano
de atividade do monitor” formulário SEI nº370 no PROCESSO DE REGISTRO DE MONITORIAS já aberto pelo professor no SEI

De 20/05/2021 a 26/05/2021
De 27/05/2021 a 02/06/2021
De 03/06/21 a 08/06/21
Até 14/06/2021
Entre 15/06/21 a 21/06/21

Leia-se:
2. CRONOGRAMA:
Alunos interessados em participar da seleção para serem monitores deverão buscar comunicação por meio do e-mail institucional dos
professores conforme dados do anexo do Edital
Professores (professor responsável pela disciplina e/ou professor orientador da monitoria) realizam a seleção dos monitores
Professores abrem novo PROCESSO DE REGISTRO DE MONITORIAS no SEI para inserção da “Ata de seleção de monitoria”, formulário SEI
nº364
Alunos monitores e professores orientadores inserem “Termo de Compromisso de monitoria voluntária” formulário SEI nº371 e “Plano de
atividade do monitor” formulário SEI nº370 no PROCESSO DE REGISTRO DE MONITORIAS já aberto pelo professor no SEI

De 20/05/2021 a 26/05/2021
De 27/05/2021 a 02/06/2021
De 03/06/21 a 08/06/21
Entre 15/06/21 a 21/06/21

https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=220040&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000017&infr…
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Publicação da Lista do Resultado dos Monitores Selecionados

Até 25/06/2021

Márcia Rosa da Costa
Pró-Reitora de Graduação

Documento assinado eletronicamente por Márcia Rosa da Costa, Pró-Reitora de Graduação, em 15/06/2021, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1196052 e o código CRC A79AD6F4.
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