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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO - CDP 

NORMAS COMPLEMENTARES AO EDITAL N.º12/2019 – PROGRAMA DE MONITORIA  

A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD, no uso de suas atribuições definidas no 
Regimento Geral da UFAL, de acordo com o estabelecido na Resolução n°55/2008-
CONSUNI/UFAL, de 10/11/2008, estabelece Normas Complementares que incorporar-se-ão ao 
edital específico n.º12/2019. 

 

Visando a melhoria da execução do Programa de Monitoria e a otimização de recursos 
públicos resolve: 

 

1. A Coordenação de Monitoria deve enviar o Relatório de frequência de monitoria com bolsa 
e sem bolsa até o dia 25 de cada mês, exceto a referente ao mês de dezembro (quando for o 
caso), devido ao encerramento do exercício. 

2. A frequência não enviada no prazo estabelecido deverá ser encaminhada apenas no mês 
seguinte junto com a frequência atual. 

3. O monitor com bolsa ou sem bolsa que não for informado na frequência por 02 (dois) meses 
consecutivos terá sua monitoria cancelada automaticamente pela PROGRAD.  

4. A Unidade Acadêmica/Campus que não utilizar a cota mensal definida no edital, por motivos 
como desligamento de monitor, terá o prazo de até 15 dias a contar do desligamento do 
monitor anterior para preencher a nova vaga (com remanejamento para outra disciplina ou 
nova seleção), a critério da Unidade/Campus, desde que respeitado o prazo. O não 
preenchimento da vaga no prazo, acarretará no remanejamento da bolsa para outra 
Unidade. 

5. A solicitação de certificado de monitoria deve ser realizada pelo Coordenador de Monitoria, 
após o recebimento do Relatório Final do Monitor exclusivamente através do email: 
cdp@prograd.ufal.br  

6. Após a solicitação, a PROGRAD enviará o certificado para o email do monitor. 

7. É obrigatória a submissão de trabalho pelo monitor no Seminário Institucional de Monitoria 
da Ufal. 

 

Maceió-AL, 21 de maio de 2019. 

 

 

 

Suzana Maria Barrios Luis 
Coordenadora de Desenvolvimento Pedagógico 

 

Sandra Regina Paz da Silva 
Pró-Reitora de Graduação 


