
              
Coordenação Acadêmica 

Cronograma Interno para Projetos de Monitoria Voluntária 2021.1 
(De acordo com Edital PROGRAD/UFBA n° 001/2021) 

 
 

Até 03/03/2021 
DOCENTE: 
Para Submissão de Projeto: Envia Projeto de Monitoria Voluntária para o e-mail coordenacaoacademica@ufba.br. 
Ver orientações no item 2.1 do Edital Interno n.º 01/2021, disponível em 
http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria. FAVOR UTILIZAR DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA DO SITE. 
Para Renovação de Monitor:  Envia  para o e-mail coordenacaoacademica@ufba.br Requerimento de Renovação 
de cadastro de monitor e Anexo IV - Formulário de renovação do cadastro de monitor voluntário, de acordo com 
orientações do item 2.6 do Edital Interno n.º 01/2021, disponível em 
http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria. 

Até 05/03/2021 COORDENAÇÃO ACADÊMICA: 
Emite ofício com lista de projetos de monitoria aprovados “ad referendum” e envia para a PROGRAD. 

08/03/2021 COORDENAÇÃO ACADÊMICA: 
Publica Editais Específicos no site do IMS. 

 
 
 
 
 

De 08/03 a 
19/03/2021 

ALUNOS:  
Período para inscrição ONLINE na seleção de monitoria voluntária 2021.1. O candidato deve enviar para o e-mail 
indicado no Edital Específico de cada projeto mensagem intitulada "Seleção de monitores 2021.1 + código da 
disciplina que pretende se inscrever"; 
Na mensagem devem ser anexados os seguintes documentos digitalizados individualmente em BOA QUALIDADE: 
I - Ficha de Inscrição para Monitoria Voluntária preenchida e assinada (disponível em 
http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria); 
II - RG (frente e verso); 
III - CPF; 
IV - Histórico escolar atualizado. 
Após o envio do e-mail, o candidato deve aguardar mensagem de confirmação a ser enviada pelo docente 
responsável pelo projeto. Inscrições para mais de uma disciplina devem ser enviadas em e-mails separados. 

Até 19/03/2021 
 

DOCENTE: 
Envia e-mail aos candidatos confirmando a inscrição e, se for o caso, informando o link de acesso para a sala virtual 
onde ocorrerá a seleção de monitoria. 

Até 19/03 PROGRAD: 
Publica lista de projetos por Unidade. 

22/03 e 25/03/2021 DOCENTE:  
Período para realizar as seleções de monitoria, de acordo Edital Específico de cada docente. 

Até 25/03/2021 
 

DOCENTE: 
Envia ao e-mail da CAC ofício contendo a lista dos alunos classificados (em ordem decrescente) e a ata da seleção 
(assinada e salva em formato PDF). Os modelos estão disponíveis em 
http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria. 
Obs: Lembre-se que os candidatos aprovados precisarão de assinatura do professor responsável pelo projeto em 
seus Formulários de Inscrição. 

Até 29/03/2021 COORDENAÇÃO ACADÊMICA: 
Publicação de resultado das seleções das monitorias no site do IMS. 

31/03/2021 ALUNOS: 
Os alunos aprovados na seleção enviam ao e-mail coordenacaoacademica@ufba.br 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. É de responsabilidade do aluno o correto 
preenchimento dos documentos. O descumprimento deste prazo poderá inviabilizar o cadastro do aluno como 
monitor. 

Até 01/04/2021 
 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA: 
Envia à PROGRAD da documentação para cadastro de novos monitores para o SLS 2020.  

05/04/2021 Início das atividades dos monitores voluntários 2021.1 
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