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RETIFICAÇÃO Nº 01 - EDITAL INTERNO Nº 05/2020 

 

 

A Coordenação Acadêmica de Ensino do Instituto Multidisciplinar em Saúde, Campus Anísio Teixeira (IMS/CAT) da 

Universidade Federal da Bahia, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de corrigir informações 

constantes no edital interno nº 05/2020- Programa de Monitoria com Bolsa para o Semestre Suplementar, resolve: 

 

Alterar a redação dos itens n° 2.3.3, n ° 3.1.1 e n ° 3.1.3 do referido Edital, conforme apresentado abaixo: 

 

Onde se lê: 

2.3.3. Para se inscrever o candidato deverá enviar ao e-mail indicado no Edital Específico de cada projeto os seguintes docu-

mentos, digitalizados em arquivos individuais:  

I – Ficha de inscrição para Monitoria Bolsista, disponível em www.ims.ufba.br/monitoria (na sessão Formulários - Para o 

discente);  

II – Cópia da carteira de identidade;  

III – Cópia do CPF;  

IV – Histórico escolar atualizado. 

 

Leia-se: 

2.3.3. Para se inscrever o candidato deverá enviar ao e-mail indicado no Edital Específico de cada projeto os seguintes docu-

mentos, digitalizados em arquivos individuais: 

I – Ficha de inscrição para Monitoria, 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. 

 

Onde se lê: 

3.1.1. O Formulário para Avaliação das Atividades do Monitor deve ser, inicialmente, preenchido pelo monitor no espaço a ele 

destinado. O formulário está disponível em http://www.ims.ufba.br/monitoria (na seção Formulários – Relatório Final de Mo-

nitoria) e em http://www.prograd.ufba.br/bolsas-monitoria. 

 

Leia-se: 



 

 

3.1.1. O Formulário para Avaliação das Atividades do Monitor deve ser, inicialmente, preenchido pelo monitor no espaço a ele 

destinado. O formulário está disponível em http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria (na seção Formulários – Relatório 

Final de Monitoria) e em http://www.prograd.ufba.br/bolsas-monitoria. 

 

Onde se lê: 

3.1.3. A submissão do relatório de monitoria deverá ser feita pelo docente através do envio ao e-mail da Coordenação 

Acadêmica de Ensino dos documentos listados abaixo até o dia 06/01/2021. 

I – Ofício de encaminhamento de relatório de monitoria; 

II – Formulário para Avaliação das Atividades do Monitor (assinado pelo docente e pelo monitor), disponível em 

http://www.ims.ufba.br/monitoria (na seção Formulários – Relatório Final de Monitoria) e em 

http://www.prograd.ufba.br/bolsas-monitoria; 

III- Formulário para Relatório Final do Projeto de Monitoria (assinado pelo docente), disponível em 

http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria (na seção Formulários – Relatório Final de Monitoria) e em 

http://www.prograd.ufba.br/bolsas-monitoria. 

 

Leia-se: 

3.1.3. A submissão do relatório de monitoria deverá ser feita pelo docente através do envio ao e-mail da Coordenação Acadê-

mica de Ensino dos documentos listados abaixo até o dia 06/01/2021.  

I – Ofício de encaminhamento de relatório de monitoria;  

II – Formulário para Avaliação das Atividades do Monitor (assinado pelo docente e pelo monitor), disponível em 

http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria (na seção Formulários – Relatório Final de Monitoria) e em 

http://www.prograd.ufba.br/bolsas-monitoria;  

III- Formulário para Relatório Final do Projeto de Monitoria (assinado pelo docente), disponível em 

http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria (na seção Formulários – Relatório Final de Monitoria) e em 

http://www.prograd.ufba.br/bolsas-monitoria. 

 

 

Vitória da Conquista, 02 de setembro de 2020. 
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