Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Ensino
Coordenadoria de Qualificação Acadêmica
Núcleo de Atendimento ao Discente/NAD

ORIENTAÇÃO PROENS 05/2020

CONSIDERANDO a Resolução CONEPE Nº 013/2020, que aprovou a alteração do Calendário
Acadêmico de 2020, em face da pandemia do Coronavírus e consequente imposição do
afastamento social;

CONSIDERANDO as disposições da Portaria Interna 036/2020, que mantém suspensas as
atividades presenciais regulares na Universidade até o dia 29 (vinte e nove) de agosto de 2020,
também em face da pandemia do Coronavírus e consequente imposição do afastamento social;

CONSIDERANDO o Edital Nº 03/2020 do Programa de Monitoria, que torna público o
cancelamento do Edital Nº 01/2020 de lançamento do processo seletivo do semestre 2020-1, e
do subsequente Edital 02/2020 que o suspendeu, pelo motivo de que o processo seletivo que
estava em trâmite levava em consideração a matrícula em componentes curriculares que
precisaram ser cancelados em face da pandemia, ao mesmo tempo em que outros
componentes curriculares precisaram ser ofertados para a matrícula do 1º semestre de 2020;

CONSIDERANDO o Edital Nº 04/2020, que será publicado no dia 05 de junho de 2020, o qual
retoma o processo seletivo do semestre 2020-1 do Programa de Monitoria.

A PRÓ-REITORIA DE ENSINO ORIENTA:

•

O Programa de Monitoria 2020-1 terá todos os procedimentos do processo seletivo, bem
como, as atividades de monitoria, realizados de forma remota;

•

Cabe ao Colegiado de Curso encaminhar à Coordenadoria de Qualificação Acadêmica,
para o e-mail coordenadoria-qualificacao@uergs.edu.br, as demandas de monitoria,
em conformidade com os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da
Resolução CONSUN 03/2018, seguindo os procedimentos abaixo:
1. Preenchimento do Formulário de Solicitação de Monitoria (Anexo 1) pelo/a docente;
2. Encaminhamento do Formulário de solicitação de monitoria, ao/a coordenador (a) de
Curso;
3. Apreciação pelo (a) coordenador (a) de curso dos Formulários;
4. Encaminhamento,

via e-mail,

para

a

Coordenadoria

de

Qualificação

Acadêmica.
•

Que as entrevistas com os candidatos a monitoria sejam realizadas no período previsto
pelo edital, e por meio da ferramenta google meet;

•

Demais informações e detalhamentos serão apresentados no edital Nº 04/2020.

Porto Alegre, 04 de junho de 2020.
Atenciosamente,

Rochele da Silva Santaiana
Pró-Reitora de Ensino

