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2. DO CALENDÁRIO  
2.1. Período de inscrição: 13 a 14 de fevereiro de 2019. 
2.2. Forma e local para inscrição: Preenchimento eletrônico do requerimento de inscrição (Anexo 
III), disponibilizado na página da CDA, que deverá ser impresso, assinado e entregue à Secretaria 
da respectiva Unidade Acadêmica, até o prazo estabelecido no item 2.1 deste Edital, e que 
conterá entre outras informações a declaração de conhecimento e aceitação do inteiro teor 
deste Edital e da Resolução CONSU-UPM nº 19/2014, que estabelece as normas e procedimentos 
da atividade de Monitoria.  
 

DATA EVENTO 
13-fev a 14-fev-2019 Período de inscrição 

15-fev-2019 Divulgação das Inscrições Homologadas 
18-fev-2019 e 19-fev-2019 Processo Seletivo de Monitoria 

20-fev-2019 Divulgação dos Candidatos Aprovados 
21-fev-2019 Assinatura do Termo de Monitoria 

21-fev-2019 
Envio à CDA da relação de Monitores das Unidades Acadêmicas, 
Termos de Monitoria já assinados pelos alunos e formulários 
com os dados da conta corrente do aluno no Banco Itaú 

21-fev-2019 a 20-jun-2019 Monitoria de Turmas Regulares 
11-mar-2019 a 11-jun-2019 Monitoria de Turmas de Nivelamento 

 
3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO À ATIVIDADE DE MONITORIA 
3.1. NOVO BOLSISTA 
3.1.1. Os NOVOS BOLSISTAS ao exercício de Monitoria para o 1º semestre de 2019, devem se 
inscrever, no período estabelecido no item 2.1, preenchendo o requerimento de inscrição (Anexo 
III).  
3.1.2. São condições para a inscrição de NOVOS BOLSISTAS ao exercício da Monitoria:  
3.1.2.1. Preencher a ficha de inscrição, na forma e nos prazos previstos neste Edital, com a 
indicação da opção de NOVO BOLSISTA da Atividade de Monitoria;  
3.1.2.2. Estar regularmente matriculado da segunda à penúltima etapa do curso de Graduação 
da UPM;  
3.1.2.3. Ter sido aprovado em todas as disciplinas da primeira etapa do Curso de Graduação em 
que estiver matriculado;  
3.1.2.4. Não constar em seu prontuário sanção disciplinar ou registro de conduta desabonadora, 
nos termos do Regimento Geral da UPM;  
3.1.2.5. Ter disponibilidade horária de 6 (seis) horas semanais, para o desenvolvimento das 
atividades de Monitoria; 
3.1.2.6. Ter a inscrição homologada pelo Coordenador do Curso em que é aluno;  
3.1.2.7. Não receber e não acumular bolsas auxílios de ensino, pesquisa e extensão da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
 
3.2. RENOVAÇÃO da Atividade de Monitoria 
3.2.1. A duração máxima do exercício da Monitoria será de 1 (um) semestre, renovável uma 
única vez pelo mesmo período da graduação, mediante avaliação e recomendação do Professor 
Orientador. 
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