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EDITAL INTERNO Nº 01/2021 -  Programa de Monitoria Voluntária 2021.1 
 
A Coordenadora Acadêmica do Instituto Multidisciplinar em Saúde, Campus Anísio Teixeira (IMS/CAT) da Universidade 
Federal da Bahia, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nas Resoluções n° 06/2012, n° 07/2017, n° 
02/2018 e n° 05/2019 do Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA e no Edital PROGRAD/UFBA nº 001/2021 - Programa de 
Monitoria Voluntária 2020.1, torna público os procedimentos internos do IMS para submissão de projetos de voluntária, visando 
o desenvolvimento de atividades de monitoria durante o semestre 2021.1 no âmbito dos cursos de graduação e institui 
procedimentos para a seleção de monitores, de acordo com a legislação pertinente e complementar, mediante as normas e 
condições contidas neste Edital Interno, publicado no Instituto Multidisciplinar em Saúde, Campus Anísio Teixeira 
(www.ims.ufba.br). 
 
1. Das Disposições Preliminares 
 
1.1. Os objetivos das monitorias, as atribuições e obrigações do monitor estão dispostos nas Resoluções n° 06/2012, n° 

07/2017, n° 02/2018 e n° 05/2019 do Conselho Acadêmico de Ensino, disponíveis em https://ufba.br/Resolucoes/5861. 
1.2. Poderão submeter projetos de monitoria, docentes do quadro efetivo da UFBA, desde que sejam os responsáveis pelo 

componente curricular ao qual o projeto se vincula. 
1.3. O projeto de monitoria, vinculado a determinado(s) componente(s) curricular(es), deverá ser aprovado e supervisionado 

pela Coordenação Acadêmica de Ensino. 
1.4. As atividades desenvolvidas pelos monitores serão orientadas pelo(s) professor(es) responsável(eis) pelo(s) 

componente(s) envolvidos na elaboração do projeto. 
1.5. O número máximo de monitores admitidos sob a orientação de um professor, será de 1 (um) aluno por professor em 

regime de 20 (vinte) horas, 2 (dois) alunos por professor em regime de 40 (quarenta) horas e 3 (três) alunos por professor 
em regime de dedicação exclusiva. 

1.6. Para atuar como monitor, o estudante deve ter cursado com aprovação o componente curricular ou equivalente ao qual se 
vincula o projeto. 

1.7.  A equivalência de que trata o item anterior deve estar registrada no Sistema Acadêmico-SIAC.  Caso não haja registro, o 
professor deve comunicar o fato à Coordenação Acadêmica de Ensino que junto com o Colegiado avaliará o caso e 
emitirá declaração a ser apensada à documentação enviada a PROGRAD, se pertinente. 

1.8. Ao final das atividades de monitoria, o monitor que tiver cumprido todas as suas atribuições e obrigações poderá obter 
certificado expedido pela PROGRAD.  

 
2. Das monitorias 
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2.1. Da Submissão dos Projetos 
 
2.1.1. A submissão dos projetos de monitoria voluntária para o semestre 2021.1 deverá ser feita pelo docente responsável até 
03/03/2021, mediante o envio ao e-mail da Coordenação Acadêmica de Ensino (coordenacaoacademica@ufba.br) dos 
seguintes documentos, digitalizados em arquivos individuais e salvos em formato PDF: 
I – Formulário para submissão de projeto de monitoria (Anexo I), devidamente preenchido e assinado.  
II – Edital Específico, conforme modelo disponível em http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria. 
2.1.2. Para projetos submetidos em grupo, deve-se incluir, além dos documentos relacionados no item 2.1.1, documento 
denominado “Formulário Complementar para Submissão de Projeto de Monitoria (Anexo II)”, em formato PDF, devidamente 
preenchido e assinado por todos os docentes participantes. 
2.1.3. O e-mail de que trata o ponto 2.1.1 deve ser intitulado "Projeto de monitoria 2021.1 + código do componente curricular". 
Cada e-mail deve conter apenas um projeto. 
2.1.4. Após o envio do e-mail, o docente deve aguardar mensagem de confirmação a ser enviada pela Coordenação 
Acadêmica de Ensino em até 48 horas. A submissão só será considerada efetivada após confirmação da CAC. 
2.1.5. Os processos serão apreciados e aprovados pela Coordenação Acadêmica de Ensino do Instituto Multidisciplinar em 
Saúde. 
 
2.2. Do Edital Específico de Monitoria 
 
2.2.1. Nos editais específicos de monitoria devem constar os seguintes quesitos: 
I. Os requisitos para a inscrição do candidato no processo seletivo. São eles: a) estar regularmente matriculado em curso de 
graduação da UFBA há pelo menos 2 (dois) semestres; b) ter cursado, com aprovação, o componente curricular ou 
equivalentes ao qual se vincula o projeto de monitoria; 
II. n° de vagas do projeto; 
III. horário e período de inscrição, compreendendo pelo menos 10 (dez) dias úteis.  
IV. relação dos documentos necessários à inscrição do candidato: ficha de inscrição, carteira de identidade, CPF e histórico 
escolar atualizado; 
V. dia, hora e plataforma em que serão realizadas as seleções não presenciais (RNP, Google Meet, etc) e, se for o caso, link 
para a sala virtual de reunião.  Em caso de impossibilidade de divulgação desta informação no Edital, o docente deve informar 
aos candidatos inscritos, com antecedência de 24h da data da seleção, o link de acesso. 
VI. tipo de prova; 
VII. critérios de classificação: os candidatos serão classificados pela pontuação obtida em prova específica valendo 10 (dez) 
pontos, sendo reprovados aqueles que obtiverem nota inferior a 7 (sete);  
VIII. os critérios de desempate; 
IX. cronograma do início e término das atividades de monitoria. 
2.2.2. O modelo do Edital Específico está disponível em http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria (na seção Formulários – 
Para docentes); 
2.2.3 No dia 08/03/2021 a Coordenação Acadêmica de Ensino divulgará em http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria os 
Editais Específicos referentes aos projetos aprovados para que os candidatos submetam suas inscrições. 

 



2.2.4 O candidato não deve ter cumprido o prazo máximo de dois semestres de monitoria conforme as Resoluções nº 06/2012, 
nº 07/2017, nº 02/2018 e nº 05/2019 do Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA. 
 
2.3. Das Inscrições 
 
2.3.1. Os requisitos para inscrição do candidato no processo seletivo são: 
I – estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFBA há pelo menos 2 (dois) semestres; 
II – ter cursado, com aprovação, o componente curricular ou equivalente(s) ao qual se vincula o projeto. 
§1 Não poderá se inscrever na seleção o aluno que tiver cursado o componente curricular ao qual se vincula o projeto mas 
que, até o último dia de inscrição, ainda não tiver aprovação no componente curricular lançada em seu histórico escolar. 
2.3.2 Por se tratar de monitoria sem bolsa, o candidato poderá concorrer às vagas de qualquer projeto e caso venha a ser 
selecionado em mais de um, poderá optar por atuar simultaneamente neles, desde que respeitada sua vida acadêmica, de 
forma a não prejudicar o horário a que estiver obrigado a cumprir como discente, dos componentes curriculares nos quais se 
encontra matriculado. 
2.3.3. O candidato selecionado deverá apresentar a disponibilidade de horário compatível com a demanda do projeto. Caso 
não possua disponibilidade, será convocado o próximo candidato na ordem de classificação, com horário compatível, para 
assumir a vaga. 
2.3.4. O período de inscrição do monitor será do dia 08/03/2021 até 19/03/2021, levando em consideração que este período 
compreende um interstício de pelo menos dez dias úteis, conforme legislação pertinente. 
2.3.5. Para se inscrever o candidato deverá enviar ao e-mail indicado no Edital Específico de cada projeto os seguintes 
documentos, digitalizados em arquivos individuais:  
I – Ficha de inscrição para Monitoria Voluntária, disponível em http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria (na sessão 
Formulários - Para o discente); 
II – Cópia da carteira de identidade; 
III – Cópia do CPF; 
IV – Histórico escolar atualizado. 
2.3.6. O e-mail de que trata o ponto 2.3.3 deve ser intitulado "Seleção de monitores SLS + código da disciplina que pretende se 
inscrever". Inscrições para mais de uma disciplina devem ser enviadas em e-mails separados. 
2.3.7. Ao receber a documentação do candidato, o docente deverá enviar ao aluno mensagem de confirmação da inscrição e, 
se for o caso, informando o link de acesso para a sala virtual onde ocorrerá a seleção de monitoria. 
 
2.4 Das seleções de monitores  
 
2.4.2. As seleções de monitores devem ocorrer entre os dias 22/03/2021 e 25/03/2021.  
 
2.5. Do Resultado e Cadastro dos Monitores 
 
2.5.1.  O(s) docente(s) deve(m) enviar ao e-mail da Coordenação Acadêmica de Ensino (coordenacaoacademica@ufba.br), 
impreterivelmente até dia 25/03/2021, ofício com listagem dos alunos classificados (em ordem decrescente) e ata da seleção 
salvos em formato PDF. 
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2.5.2. Os modelos do ofício e da ata da seleção estão disponíveis em http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria. 
2.5.3. Os resultados das seleções serão publicados no site do IMS até o dia 29/03/2021; 
2.5.4. Os alunos aprovados devem enviar ao e-mail da Coordenação Acadêmica de Ensino (coordenacaoacademica@ufba.br), 
impreterivelmente até o dia 31/03/2021, Anexo III - Formulário de Inscrição de Monitor Voluntário (disponível em 
http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria), devidamente preenchido e assinado tanto pelo aluno quanto pelo orientador. 
2.5.5 O correto preenchimento das informações contidas neste documento é de responsabilidade do aluno. 
2.5.6 O descumprimento do prazo estabelecido no item 2.5.4 poderá inviabilizar o cadastro do aluno como monitor. 
2.5.7. Será desvinculado do Programa de Monitoria o monitor que se graduar ou aquele que não cumprir as obrigações para 
as quais foi selecionado, conforme avaliação do professor responsável. 
2.5.8. Havendo desistência, descumprimento das obrigações para o qual o monitor foi selecionado ou quaisquer outros 
motivos que levem à interrupção das atividades de monitoria, o professor deve comunicar o fato imediatamente à Coordenação 
Acadêmica de Ensino, de acordo com as orientações disponíveis em http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria (na seção 
Formulários – Cancelamento e/ou substituição de monitoria); 
 
2.6 Da renovação do cadastro de monitores SLS 
 
2.6.1 O monitor que exerceu atividades de monitoria no Semestre Letivo Suplementar de 2020 poderá ter seu cadastro 
renovado como monitor voluntário para o semestre 2021.1, desde que: 
I - Tenha cumprido suas atribuições e obrigações como monitor no SLS 2020, comprovada mediante apresentação de relatório 
de monitoria, conforme item 3.1.1 deste edital; 
II - Continue exercendo atividades de monitoria no mesmo projeto que atuou no SLS 2020; 
2.6.2 A renovação do cadastro de monitores do SLS deve ser solicitada até o dia 03/03/2021, mediante envio ao e-mail da 
Coordenação Acadêmica de Ensino (coordenacaoacademica@ufba.br), dos seguintes documentos em formato PDF:  
I. Requerimento de renovação de cadastro do monitor voluntário. 
II. Formulário de Renovação do Cadastro de Monitor Voluntário (Anexo IV), devidamente preenchidos e assinados; 
2.6.3 Os modelos do requerimento e do Formulário a que se refere o item 2.6.3 encontram-se disponíveis em 
http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria. 
 
2.7.  Das atribuições e obrigações do monitor 
 
2.7.1. São atribuições do monitor: 
I. participar da elaboração do plano de trabalho da monitoria com o(s) professor(es) orientador(es); 
II. interagir com professores e alunos, visando ao desenvolvimento da aprendizagem; 
III auxiliar o professor na realização dos trabalhos práticos e experimentais, na preparação de material didático e em atividades 
de classe e/ou laboratório. 
2.7.2. São obrigações do monitor: 
I. exercer suas tarefas conforme plano de trabalho elaborado juntamente com o(s) professor(es) orientador(es); 
II. cumprir 12 (doze) horas semanais de atividades de monitoria, distribuídas de acordo com o planejamento estabelecido com 
o(s) professor(es) orientador(es), respeitada sua vida acadêmica, de forma a não prejudicar o horário a que estiver obrigado a 
cumprir como discente, dos componentes curriculares nos quais se encontra matriculado; 
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III. apresentar ao professor orientador relatório global de suas atividades, contendo uma breve avaliação do seu desempenho, 
da orientação recebida e das condições em que desenvolveu suas atividades. 
2.7.3. Fica vedado ao monitor o exercício da docência e de quaisquer atividades de caráter administrativo, de julgamento de 
verificação de aprendizagem e supervisão de estágio. 
2.7.4. O monitor exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a UFBA. 
 

2.8 Das atribuições e atribuições dos professores responsáveis pelos projetos 

2.8.1. Aos professores responsáveis pelos projetos, compete: 
I. Acompanhar, juntamente com a Coordenação Acadêmica de Ensino, todas as fases de tramitação do projeto, seleção e 
cadastro de monitores, bem como contribuir para a execução do projeto e a obtenção de resultados satisfatórios. 
II. Orientar os monitores no desenvolvimento das suas atividades de monitoria;  
III. Comunicar à Coordenação Acadêmica de Ensino e à PROGRAD sempre que um monitor deixar de exercer as atividades 
de monitoria, seja por motivos médicos, inassiduidade, desistência, etc.; 
IV. Encaminhar, ao término de cada projeto, os documentos indicados nos itens 7.1 e 7.2 deste edital. 
 
3. Da avaliação Final das Atividades de Monitoria 
 
3.1 Da submissão dos relatórios 
3.1.1. Para submissão do relatório de monitoria, o docente responsável pelo projeto deverá encaminhar para o e-mail da 
Coordenação Acadêmica de Ensino até o dia 05/07/2021 os seguintes documentos em formato PDF: 
I – Ofício de encaminhamento de relatório de monitoria; 
II – Formulário para Avaliação das Atividades do Monitor (Anexo V), assinado pelo docente e pelo monitor. 
III - Formulário para Relatório Final do Projeto de Monitoria (Anexo VI), assinado pelo docente. 
3.1.2. Os modelos dos documentos a que se refere o item 3.1.1 encontram-se disponíveis em 
http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria. 
  
3.2. Do Certificado da Monitoria e da Declaração de Orientação 
3.2.1. O monitor que obtiver nota igual ou superior a sete e tiver cumprido, ao menos, setenta e cinco por cento do período 
previsto fará jus ao Certificado de Monitoria, a ser expedido pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. 
3.2.2. Para efeito de emissão de certificado, o parecer avaliativo do(s) professor(es) orientador(es) sobre o projeto de monitoria 
(Relatório Final – Anexo VI), deverá ser aprovado em reunião da Congregação e encaminhado pela Coordenação de Ensino à 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação em até 30 dias após o encerramento do período letivo relativo ao projeto. 
3.2.3. Para fins de padronização da certificação, os certificados de monitoria expedidos constarão de uma carga horária 
semanal igual a 12 (doze) horas, em consonância com o inciso II do Art. 4º da Resolução CAE nº 06/2012. 
3.2.4. A carga horária total (CHT) constante no certificado de monitoria será definida com base na fórmula CHT = CHS x NS x 
FREQ%, onde: 
▪ CHS = Carga horária semanal (12 horas); 
▪ NS = Número de semanas compreendido entre o início e o término da atuação do monitor; 
▪ FREQ% = Frequência de comparecimento do monitor nas atividades de monitoria. 

 



3.2.5. Os certificados de monitoria serão disponibilizados em http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria. 
3.2.6. Declarações de orientação de monitor serão emitidas pela Coordenação Acadêmica de Ensino mediante solicitação do 
docente interessado. 
3.2.7. Para projetos em grupo, as declarações de orientação de monitor serão emitidas em nome do docente identificado como 
Professor Orientador no Formulário para Avaliação das Atividades do Monitor (Anexo V). 
 
4. Das Disposições Gerais 
 
4.1. As datas limites estabelecidas neste Edital foram baseadas nas datas estabelecidas pelo EDITAL PROGRAD/UFBA Nº. 
001/2021 - Programa de Monitoria Voluntária 2021.1. 
4.2. Quaisquer alterações nos prazos deste edital serão feitas através de retificações apenas no Cronograma Interno para 
os Projetos de Monitoria, a serem disponibilizadas, se for o caso, em http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria/. 

 
 

Vitória da Conquista, 24 de fevereiro de 2020. 
 

 
Tiana Baqueiro Figueiredo 
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