
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL PROGRAD Nº 37, DE 07 DE MARÇO DE 2017

O  PRÓ-REITOR  DE  GRADUAÇÃO  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA
INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA, conforme competências delegadas
pela Portaria UNILA nº. 042, de 25 de janeiro de 2017, e nos termos da legislação, e

CONSIDERANDO as normas estabelecidas pela Resolução nº 005/2013 do Conselho Superior
Deliberativo Pro Tempore, 

CONSIDERANDO o disposto no Edital PROGRAD 024/2017,

RESOLVE

Tornar público o resultado do processo de seleção de monitores para o Programa de Monitoria
Acadêmica - PROMA, nas modalidades de monitoria voluntária e remunerada, no âmbito dos
cursos de graduação, referente ao primeiro semestre letivo do ano de 2017.

1. DOS RESULTADOS.

1.1 O resultado dos processos seletivos encontra-se no anexo I do presente edital.

2. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO

2.1 A assinatura do Termo de Compromisso, conforme anexo II do presente edital, seguirá os
trâmites publicados no Edital PROGRAD nº 024 de 07 de março de 2017.

2.2 O discente monitor titular selecionado para o PROMA, o docente orientador, o coordenador
de curso ou a coordenação do Ciclo Comum de Estudos, deverão realizar assinatura do Termo
de Compromisso para oficializar o início das atividades da monitoria.

2.3  Além da  assinatura  do  Termo de  Compromisso,  para  efetivar  o  início  da  vigência  da
monitoria, os monitores selecionados, conforme o anexo I desse edital,  deverão confirmar o
interesse  nas  bolsas  remuneradas  e  não remuneradas  (voluntárias)  de  monitoria  no Sistema
Integrado  de  Gestão  de  Atividades  Acadêmicas  –  SIGAA,  no  Portal  do  Discente>Menu
Monitoria>Meus projetos de monitoria.

2.4 A entrega dos Termos de Compromisso, devidamente preenchidos e assinados, conforme os
itens  2.1  e  2.2,  deverá  ser  realizada  EXCLUSIVAMENTE no  Departamento  de  Apoio
Acadêmico ao Aluno – DAAA/PROGRAD, localizado na Sala 03B – andar térreo – UNILA
VILA A nos dias 30 de agosto e 31 de março de 2017, das 08h as 17h.



2.5 O discente selecionado para a vaga de monitor bolsista deverá apresentar, no ato da entrega
do Termo de Compromisso, os seguintes documentos:
a) cópia do RG ou RNE;
b) cópia do CPF;
c) comprovante bancário em que conste banco, nº da agência e nº da conta.

2.6 O candidato a monitor convocado para mais de um projeto de monitoria deverá aceitar
somente uma convocação no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA
e deverá  recusar  a(s)  outra(s)  convocação  (ões)  através  do  referido  sistema,  no  Portal  do
Discente>Menu Monitoria>Meus projetos de monitoria, para que o coordenador do projeto
convoque o próximo classificado, se for o caso.

2.7 O candidato a monitoria remunerada selecionado para mais de um projeto de monitoria
deverá optar, no momento da assinatura e da entrega do Termo de Compromisso, por apenas um
projeto, para desempenhar as atividades de monitor.

2.8 A chamada dos suplentes para assinatura do Termo de Compromisso será no dia 04 de abril
de 2017, e está condicionada ao não comparecimento do monitor titular nas datas previstas no
item 2.4.

2.9 Os monitores  suplentes serão convocados,  por  meio do correio eletrônico da UNILA e
deverão entregar o Termo de Compromisso até o dia 05 de abril de 2017 e seguir os trâmites
mencionados nos itens 2.3, 2.4 e 2.5.

Foz do Iguaçu, 29 de março de 2017.

PROF. DR. EDUARDO DE OLIVEIRA ELIAS
Pró-Reitor de Graduação


