Coordenação de Qualidade Acadêmica

ADITIVO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DISCENTE 2019.1
Programa Institucional de Apoio a Monitoria Voluntária/ Tecnológica
O Coordenador de Qualidade Acadêmica da Faculdade dos Guararapes - FG, no uso de suas atribuições, resolve e
torna pública alterações nos seguintes itens 01, 2.5, 06, 08, 09, 10 do Edital de Convocação Discente 2019.1 do
Programa Institucional de Apoio a Monitoria Voluntária/ Tecnológica.
Tal decisão:
- ITEM 01:
1) Das Disposições Gerais, deste edital, acrescenta-se a seguinte informação:
e) A monitoria tecnológica objetiva iniciar o aluno em atividades de suporte tecnológico no processo de
ensino/aprendizagem, da disciplina on-line e presencial da FG, auxiliar na organização do estudo on-line e
contribuir para a melhoria do ensino de graduação e estimular o aprofundamento de estudos e o trabalho
cooperativo.
- ITEM 2.5:
2) Da Carga horária, turno, período de duração e desenvolvimento da monitoria, deste edital, retifica-se a clausula “b”
para a seguinte informação abaixo:
Onde se lê:
b)

O discente, como monitor voluntário, assume a obrigação de cumprir a carga horária de 40 (quarentas)

horas, distribuídas em atividades a serem realizadas em turnos distintos daquele em que desenvolve sua graduação;
Leia-se:
b) O discente, como monitor voluntário, assume a obrigação de cumprir a carga horária de 10 (dez) horas
semanais, distribuídas em atividades a serem realizadas em turnos distintos daquele em que desenvolve sua
graduação.
- ITEM 06:
3) estende o período de Submissão das Propostas, ficando o Cronograma alterado conforme o apresentado abaixo:
EVENTO

LOCAL

DATA

Divulgação do Edital

Site da FG –
https://unifg.edu.br/institucional/editais/

28/01/2019

Divulgação do Quadro de Vagas

Site da IFG –
https://unifg.edu.br/institucional/editais/

18/02/2019*

Link de Inscrição será disponibilizado com o
Quadro de Vagas

18/02 a 21/02/2019*

Coordenações de Cursos

27/02 e 07/03/2019*

Site da FG –
https://unifg.edu.br/institucional/editais/

11/03/2019*

Coordenações de Cursos

12/03 a 15/03/2019*

Nas áreas/disciplinas

18/03/2019*

Inscrições
Processo Seletivo
Divulgação dos resultados
Boas Vindas dos monitores pelas
Coordenações de Curso e entrega
do termo de compromisso
preenchido e assinado pelo
monitor
Inicio das atividades

*As datas que sofreram alterações, mediante recesso de Carnaval.
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- ITEM 08:
4) Das vagas, deste edital, retifica-se o item para a seguinte informação abaixo:
Onde se lê:
As atividades de Monitoria Voluntária em 2019 serão iniciadas no dia 18/03/2019 e encerradas no dia 28/06/2019,
conforme oferta de vagas para as Unidades e turno, nos quadros de vagas publicados conjuntamente com este Edital.
Leia-se:
As atividades de Monitoria Voluntária em 2019 serão iniciadas no dia 14/03/2019 e encerradas no dia
29/06/2019, conforme oferta de vagas para as Unidades e turno, nos quadros de vagas publicados
conjuntamente com este Edital.
- ITEM 09:
5) Da Divulgação dos resultados, deste edital, retifica-se o item para a seguinte informação abaixo:
Onde se lê:
A relação de indicados para monitoria nas respectivas disciplinas será disponibilizada, no dia 28/02/2019 no site
https://unifg.edu.br/ .
Leia-se:
A relação de indicados para monitoria nas respectivas disciplinas e outros setores/áreas será disponibilizada,
no dia 07/03/2019 no site https://unifg.edu.br/ .
- ITEM 10:
6) Da Orientação com o Professor Responsável e assinatura do Termo de Compromisso, deste edital, retifica-se o
item para a seguinte informação abaixo:
Onde se lê:
a) Os candidatos selecionados deverão comparecer à Coordenação de Qualidade Acadêmica apresentando 02
(duas) vias do Termo de Compromisso (anexo 1) preenchido e assinado, a partir do dia 01/03/2019, para receber as
orientações do início da monitoria;
c)A Coordenação de Qualidade Acadêmica/Setor poderá convocar o candidato aprovado em posição imediatamente
inferior para o preenchimento das vagas não preenchidas, conforme alínea “b” deste item;
Leia-se:
a) Os candidatos selecionados deverão comparecer à Coordenação de Curso apresentando 02 (duas) vias
do Termo de Compromisso (anexo III) preenchido e assinado, a partir do dia 07/03/2019, para receber as
orientações do início da monitoria;
c) A Coordenação de Curso/Setor poderá convocar o candidato aprovado em posição imediatamente inferior
para o preenchimento das vagas não preenchidas, conforme alínea “b” deste item;
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Recife, 11 de fevereiro de 2019

Gustavo Leite de Oliveira
Coord. de Qualidade Acadêmica
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