PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
CALENDÁRIO PARA O PROCESSO SELETIVO DA MONITORIA ESPECIAL – RETIFICADO EM 06/08/2020
DIA/MÊS
20 de julho de 2020
21 a 23 de julho de 2020

PROGRAMAÇÃO
Publicação do Edital
Prazo para os docentes solicitarem a monitoria especial aos respectivos Departamentos ou órgãos de lotação,
mediante envio de formulário próprio (anexo I do Edital)

24 de julho a 04 de agosto de 2020 Prazo para os Departamentos ou órgãos de lotação dos docentes enviarem à PROGRAD (e-mail:
monitoria.prograd@setor.uepb.edu.br) a relação das vagas a serem preenchidas com o nome dos respectivos
componentes e professores solicitantes (anexo II do Edital). O departamento deve também enviar seu endereço
de e-mail atualizado.
05 e 06 de agosto de 2020
07 a 12 de agosto de 2020

Publicação pela PROGRAD da lista geral de todas as vagas disponiveis em cada curso.
Prazo de inscrição para os alunos que desejarem concorrer às vagas disponibilizadas.

13 a 17 de agosto de 2020

Período destinado à realização das provas.
Prazo para os departamentos ou órgãos de lotação dos docentes enviarem à PROGRAD a relação, em ordem

18 a 21 de agosto de 2020

24 a 27 de agosto de 2020
28 de agosto a 01 de setembro de
2020

decrescente de pontuação da média final, dos monitores selecionados.
Publicação pela PROGRAD do resultado do processo seletivo.
Inscrição on-line dos monitores bolsistas (envio do Termo de Compromisso e cópia do RG, do CPF, dos dados
bancários e do Comprovante de Residência para o e-mail: monitoria.prograd@setor.uepb.edu.br).

02 a 04 de setembro de 2020

Inscrição on-line dos monitores voluntários (envio do Termo de Compromisso e cópia do RG, do CPF, dos dados
bancários e do Comprovante de Residência para o e-mail: monitoria.prograd@setor.uepb.edu.br).

08 a 10 de setembro de 2020

Inscrição on-line dos monitores remanescentes (envio do Termo de Compromisso e cópia do RG, do CPF, dos
dados bancários e do Comprovante de Residência para o e-mail: monitoria.prograd@setor.uepb.edu.br).

14 a 17 de setembro de 2020

Realização do curso de capacitação dos monitores para o uso das plataformas digitais.

18 de setembro de 2020

Início das atividades não presenciais da monitoria

Campina Grande, 06 de agosto de 2020.

