EDITAL N° 030/2020
Referente ao Aviso N° 045/2020, publicado no D.O.E. de 15/04/2020.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público o presente Edital, e convoca os interessados
a realizarem inscrições para o Processo Seletivo de Projetos que tenham como objeto o
desenvolvimento de ações de Extensão no Programa PROBEX – EDIÇÃO
ESPECIAL de prevenção e combate à COVID-19, e seleção para Bolsistas de
Monitoria de Extensão. O presente edital é amparado pela Lei Federal nº 13.005/2014, que
aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE), nos termos da Meta 12 que tratam da qualidade da
oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento
público e que objetiva "assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares
exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária. A realização desta
Edição Especial está em consonância ainda com a Portaria n.º 188/2020 do Ministério da Saúde (04
de fevereiro de 2020), do Decreto Estadual (BA) nº 19.549/2020 (18 de março de 2020), da
Resolução do Conselho Estadual de Educação (CEE-BA) n.º 27/2020 (25 de março de 2020) e a
Resolução do Conselho Universitário (CONSU/UNEB) nº 1.406/2020 (19 de março de 2020), que
trazem regulamentações e ações a serem adotadas em razão do COVID-19, e justifica-se pela
realização de ações de prevenção e combate a pandemia, considerando ainda a capilaridade que
pode alcançar a UNEB, em razão da sua característica de ser uma Universidade Multicampi
atendendo ainda o Decreto Estadual (BA) n.º 19.626/2020 (09 de abril de 2020), que Declara
Estado de Calamidade Pública em todo o território baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral COBRADE, 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº
02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus,
causador da COVID, e as normas que integram o presente Edital.

1. DO OBJETO
1.1 O Processo Seletivo cujas inscrições estão abertas pelo presente Edital visa incentivar e
apoiar o desenvolvimento de projetos de extensão voltados á prevenção e combate à
COVID-19 na Bahia com a participação da comunidade acadêmica fundamentado no
princípio acadêmico a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, atendendo
assim à meta 12.7 do Plano Nacional de Extensão (PNE), aprovado pela Lei Federal nº
13.005/2014, a Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, de 4 de fevereiro de 2020, o
Decreto Estadual nº 19.549, de 18 de março de 2020, a Resolução do Conselho Estadual de
Educação – Bahia N.º 27, de 25 de março de 2020 e a Resolução do Conselho
Universitário (CONSU) nº 1.406/2020.
1.1.1 As ações de extensão propostas obrigatoriamente devem estar relacionadas aos
cursos de graduação, nas modalidades presencial e a distância, e/ou Pós
graduação da UNEB;
1.1.2 Após análise dos projetos, serão selecionados os Discentes da graduaçao ou pósgraduação que receberão bolsas como Monitores de Extensão, conforme
Resolução CONSU nº 1.196/2016.
1.2 São áreas prioritárias do Programa PROBEX – EDIÇÃO ESPECIAL de prevenção e
combate à COVID-19:
I.
Saúde;

II.
Educação:
III.
Tecnologias.
1.3 Estão asseguradas no presente Edital 100 bolsas para os discentes atuarem nos
Projetos selecionados, conforme item 1.1.
2. DA SUBMISSÃO DOS PROJETOS
2.1 Poderão submeter Projetos para o desenvolvimento de ações de Extensão no
Programa PROBEX – EDIÇÃO ESPECIAL de prevenção e combate à
COVID-19, servidores (docentes e/ou técnicos administrativos) do quadro da
UNEB, desde que sejam os responsáveis pela proposta e condizente com as
atividades que desenvolvem na Instituição (Departamento, Unidade Acadêmica ou
Centros);
a) Professores do quadro permanente da UNEB, que estejam em atividades docentes no
período da execução das ações:
b) Professores docentes substitutos ou visitantes cujo período de tempo para o
encerramento do contrato com a UNEB seja igual ou superior ao período de
execução da ação, acrescido de 30 (trinta) dias, para entrega do Relatório Final;
c) Técnico ou Analista Universitário com formação na área da proposta e que não
esteja afastado de suas atividades (férias ou licença de qualquer natureza);
2.2 O Coordenador e/ou membros da equipe executora do Projeto não poderá afastar-se
ou estar afastado das atividades acadêmicas durante a vigência da ação (férias ou
licença de qualquer natureza);
2.3 As inscrições dos Projetos deverão ser submetidas EXCLUSIVAMENTE por meio
de Sistema Eletrônico:
2.3.1 Registro no Sistema Integrado de Planejamento (SIP);
2.3.2 Migração do Projeto do SIP e inscrição no SISPROEX (Sistema de Registro e
Acompanhamento dos Projetos de Extensão da UNEB) conforme cronograma
apresentado no item 10 deste Edital;
2.4 A inscrição no SISPROEX conterá as seguintes seções:
I.
Nome do Projeto;
II.
Grande área do conhecimento;
III.
Área temática;
IV.
Faixa de execução;
V. Anexar o Projeto do SIP;
VI.
Finalização.
2.5 Os Projetos inscritos no SISPROEX, com homologaçção pela Pró-Reitoria de
Extensão (PROEX), serão enviados aos NUPES/Departamentos, Unidade
Acadêmica ou Centros, para anuência e registro no Sistema Eletrônico de
Informações (SEI), despachando-os ao Comitê Gestor do Programa, a fim de
proceder à análise, seleção e divulgação dos resultados, considerando os seguintes
critérios:
I.
Vinculação do Projeto às áreas do Programa (Saúde, Tecnologias e

Educação);
Vinculação ao Curso de graduação ou pós – graduação de atuação do
Departamento, Unidade Acadêmica ou Centros;
III.
Articulação do Projeto com o poder público local/cidade Campus da
UNEB;
IV.
Impactos/benefícios da ação extensionista para a comunidade externa no
tocante à prevenção e combate à COVID-19;
V. Relevância acadêmica, institucional e social da ação;
VI.
Descrição de produtos gerados.
2.6 Os Projetos aprovados pelo Comitê Gestor do Programa terão a identificação do
quantitativo de bolsas a posteriori, o qual será definida a partir dos seguintes
critérios:
a) Ação proposta;
b) Necessidade de engajamento de discentes bolsistas tanto para as atividades
online ou, excepcionalmente, presencial;
2.6.1 A atuação presencial será prioritariamente vinculadas aos projetos da área de
Saúde;
2.6.2 A atuação presencial terá que ser respaldada no Projeto, o qual deve definir as
condições de cuidados, o autorizo das autoridades de saúde para realização dos
termos de consentimento e o de responsabilidade dos coordenadores quanto a
atuação em áreas de risco.
II.

3. DA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS
3.1 O Comitê Gestor divulgará os resultados dos Projetos selecionados especificando:
a) Os projetos validados por Departamento, Unidade Acadêmica ou Centros onde
são realizadas atividades;
b) Número de bolsas de Monitoria de Extensão distribuídas por Projeto aprovado.
c) Encaminhamento aos NUPES para ciência e acompanhamento.
4. DA SELEÇÃO DOS MONITORES
4.1 A seleção de discentes que atuarão como Monitores de Extensão, conforme
Resolução CONSU nº 1.196/2016, ocorrerá após a divulgação dos Projetos de
Extensão aprovados no presente Edital;
4.2 O Processo Seletivo de Monitores de Extensão é destinado aos candidatos que
preencham os seguintes requisitos:
a) Ser matriculado em Curso de graduação ou pós-graduação da UNEB;
b) Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para o exercício da Monitoria
de Extensão (os horários das atividades serão propostos no plano de trabalho do
discente e acompanhados pelos Coordenadores);
c) Não acumular bolsa de qualquer natureza acadêmica institucionalizada pela
UNEB, no mesmo período de vigência do Termo de Compromisso de
Monitoria com exceção para aquelas de assistência estudantil;
d) Não estar com pendências de relatórios.

4.3 As inscrições para o Processo Seletivo de Monitoria de Extensão serão realizadas
pelos respectivos Coordenadores dos Projetos aprovados;
4.4 Os candidatos deverão enviar para o e-mail do Coordenador do Projeto, a ficha de
inscrição (ANEXO II) e os arquivos dos seguintes documentos:
a) Histórico Escolar ou Currículo (Vitae ou Lattes);
b) Ficha de Inscrição;
c) Cópia de documento de identificação (atualizado e com foto);
d) Cópia do CPF;
e) Comprovante de residência.
f) Comprovante de matrícula expedido pela Secretaria Geral de Curso (SGC)
/Secretaria de Avaliação Institucional (SEAVI).
4.5 Declaração de tempo disponível para exercer a Monitoria de Extensão por 20
(vinte) horas semanais e de não acumular outra bolsa institucional no âmbito da
UNEB no mesmo período de vigência do Termo de Compromisso de Monitoria,
com exceção para aquelas de assistência estudantil, constante do Termo de
Compromisso de Monitoria que será assinado (ANEXO III);
4.6 Carta de Intenção de participar do Projeto;
4.7 A seleção dos candidatos será realizada pelos Coordenadores dos Projetos
aprovados utilizando como referência os critérios expostos no Barema no Anexo I;
4.8 A seleção dos discentes para a Monitoria de Extensão consta dos seguintes
procedimentos:
a) Apresentação dos documentos exigidos;
b) Apresentação de uma Carta de Intenção de participar do Projeto;
c) Ata assinada pelo Coordenador do Porjeto descrevendo todo o processo de
seleção, inclusive a abertura e comunicação pública para participação dos
estudantes que pleitearam a vaga para bolsista de monitoria de extensão, os
critérios de seleção e o resultado final com a lista de classificação.
4.9 A não apresentação pelo candidato, nas datas das etapas da seleção, implicará na
sua desclassificação automática e irrevogável no presente Processo Seletivo;
4.10 O resultado do Processo Seletivo deverá ser divulgado oficialmente pelo Comitê
Gestor do Programa no portal da UNEB e enviado via SEI aos NUPES dos
Departamentos por classificação, considerando o quantitativo de bolsas disponíveis;
4.10.1 Os demais candidatos classificados e não selecionados ficarão em quadro de
reserva;
4.10.2 Ao longo da execução do Programa, caso haja desistência da vaga de monitoria
de extensão ou não cumprimento das atribuições do bolsista selecionado, o
próximo classificado será convocado.
5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
A interposição de recursos darse-a a partir de e-mail a ser formulado pelo próprio proponente
ou estudante, apos divulgação dos resultados preliminares, seguindo o cronograma ( item 10 )
e direcionado para proex@uneb.br cujo assunto deverá estar indicado RECURSO EDITAL

PROEX COVID-19.

6. DA CONTRATAÇÃO
6.1 O candidato habilitado será convocado, e terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis para apresentação dos documentos junto aos Coordenadores dos Projetos
selecionados, sob pena de perder a vaga, e será convocado o próximo candidato
habilitado, por ordem de classificação, conforme prevê o item 4.7;
6.2 Os candidatos convocados deverão encaminhar por e-mail para juntada aos
documentos anteriormente enviados, os seguintes documentos:
a) Comprovante de dados bancários (somente aceitas contas-correntes
individuais);
b) Caso o Projeto proposto seja para atuação presencial, termo de compromisso de
que se dispõe a atuar em área de risco e que tomará todos os cuidados conforme
orientação dos órgãos sanitários e de saúde, desde que recebam da instituição
que acolherá o Projeto, os Equipamentos de Proteção necessários a sua atuação.
6.3 A assinatura do Termo de Compromisso de Monitoria de Extensão está
condicionada a apresentação de todos os documentos elencados no item 6.2;
6.3.1 As bolsas de Monitoria vigorará pelo prazo de 03(três) meses, de maio a julho de
2020, prorrogável por igual período;
6.3.2 A prorrogação será condicionada a manuteção da situação de emergência e/ou
disponibilidade orçamentária da UNEB;
6.4 O Termo de Compromisso será assinado eletronicamente pelo Monitor, pelo Diretor
do Departamento e pelo Professor Coordenador do Projeto de Monitoria de
Extensão e enviado via SEI à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).
7. DO FINANCIAMENTO
7.1 Será disponibilizado por projeto até R$ 2.000,00 (dois mil reais) para manutenção.
7.1.1 De acordo com a disponibilidade orçamentária o valor disponibilizado por
Projeto poderá sofrer alterações a qualquer tempo;
7.2 Ao Monitor de Extensão aprovado será concedida Bolsa de Monitoria, pelo prazo
de 3 (três) meses, com valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
8. DAS ATRIBUIÇÕES
8.1 Do Servidor da UNEB Coordenador do Projeto:
I.
Recepcionar em seu e-mail institucional as incrições dos estudantes candidatos
e fazer a guarda dos docomentos recebidos, responsabilizando-se pelo sigilo das
informaçoes recebidas;
II.
Proceder à seleção dos estudantes para concessão de bolsas segundo os critérios
estabelecidos neste Edital, dando publicidade a todas as etapas do Processo
Seletivo;
III.
Elaborar Plano de Trabalho das ações de extensão articuladas com as linhas do
Programa proposto neste Edital;
IV.
Orientar o bolsista nas distintas fases do Projeto e do trabalho de Monitoria de

Extensão, inclusive na elaboração de relatórios e material para apresentação dos
resultados em eventos;
V. Coordenar as atividades do(s) bolsista(s) de acordo com o Plano de Trabalho
apresentado;
VI.
Apresentar um parecer sobre o desempenho do Monitor quando encerradas as
suas atividades;
VII.
Elaborar a planilha financeira de execução do Projeto e solicitar aprovação do
Departamento para descentralização dos recursos orçamentários a
Administração Central no montante de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
manutenção do Projeto.
8.2 Do Monitor
I.
Compete ao Monitor de Extensão, sob a orientação do Coordenador do Projeto:
II.
Cumprir carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em horários compatíveis
com o desenvolvimento das suas atividades, discriminadas no Plano de
Monitoria;
III.
Atuar junto ao Coordenador/Orientador, realizando leituras específicas, entre
elas, referentes ao Programa PROBEX – EDIÇÃO ESPECIAL de
prevenção e combate à COVID-19, trabalhos práticos e experimentais,
compatíveis com o desenvolvimento do Projeto de Monitoria de Extensão como
forma de aplicação dos objetivos previstos e ações do referido Programa no seu
Departamento, Unidade Acadêmica ou Centros;
IV.
Facilitar o relacionamento entre o Coordenador do Projeto e a comunidade
externa e interna na execução e melhoria das atividades extensionistas da
Instituição;
V. Executar as atividades do Plano de Monitoria;
VI.
Participar das reuniões convocadas para planejamento e avaliação das
atividades desenvolvidas pela Coordenação do Projeto em seu Departamento,
Unidade Acadêmica ou Centro;
VII.
Conhecer as normas do Programa de Bolsa de Monitoria de Extensão da UNEB
- Resolução Nº 1.196/2016 CONSU;
VIII.
Apresentar ao(s) responsável(is) pelo Projeto de Monitoria de Extensão, quando
for o caso, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, proposta de seu
desligamento do Programa;
IX.
Apresentar, ao final da Monitoria, relatório das atividades desenvolvidas.
9. DO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE MONITORES
9.1 Os pedidos de substituição ou cancelamento de Monitor, deverão ser realizados pelo
Docente, via NUPE, mediante declaração do próprio Monitor ou justificativa do
docente explicitando o(s) motivo(s) do desligamento;
9.2 O/a candidato/a classificado/a na ordem subsequente será o/a convocado/a, de acordo com a
classificação obtida por meio do processo de seleção;

9.3 O cancelamento da Bolsa de Monitoria de Extensão poderá ser realizado em

qualquer época, dentro do prazo previsto no Termo de Compromisso, com
apresentação da justificativa do Coordenador e do Monitor, quando couber.
10. DOS PRAZOS
DATAS
17 a 21/04/2020

22/04/2020

25/4/2020
27 e 28 /04/2020
29/04/2020

30/4 a
02/05/2020
04 e 05/05/2020

PROCEDIMENTOS
Período de inscrição pelos docentes ou técnicos adminitrativos, dos
Projetos de Monitoria de Extensão no SIP/SISPROEX para as ações
de combate a COVID-19 e envio ao NUPE/Departamentos, Unidades
Acadêmicas ou Centros
Recepção pelo SEI pelo Comitê Gestor das propostas inscritas e
homologadas pela PROEX para apreciação e aprovação dos Projetos
de Monitoria de Extensão – PROBEX ESPECIAL 2020 COVID-19
Divulgação dos Projetos de Monitoria de Extensão aprovados na
Seleção PROBEX ESPECIAL 2020 COVID-19 com o devido
quantitativo de bolsas
Período para recurso referente aos Projetos de Monitoria de Extensão
envio de e-mail pelo/a proponente para proex@uneb.br
Divulgação dos Projetos de Monitoria de Extensão aprovados após
recursos
Período de inscrição dos discentes junto aos Coordenadores que
tiveram seus projetos aprovados
Seleção dos discentes/bolsistas para atuação nos Projetos

06/05/2020

Divulgação pelos Coordenadores dos estudantes selecionados e envio
da documentação para contratação dos estudantes selecionados

07 e 08/05/2020

Período para recurso pelos estudantes, referente às bolsas de Monitoria de
Extensão (envio de e-mail para proex@uneb.br)
Resultado final da seleção discente

11/5/2020
12 e 13/5/2020
14/5/2020
30/05/2020

10/08/2020

Assinatura dos termos pelos estudantes e gestores
Início da execução dos Projetos
Entrega da Frequência dos (as) Monitores (as) pelo Coordenador do
Projeto ao Setor Financeiro do Departamento ou à PROEX daqueles
vinculados as Unidades Acadêmicas e/ou Centros
Entrega do Relatório Final pelos (as) Coordenadores(as) e
Monitores(as) dos Projetos de Monitores de Extensão aos seus
respectivos setores.

10.1 Há possibilidade de prorrogação, por igual período havendo a disponibilidade
orçamentária e financeira para o custeio da despesa.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 A Bolsa de Monitoria de Extensão não acarretará, sob hipótese alguma, vínculo
empregatício de qualquer natureza com a UNEB, e visa propiciar ao discente,

oportunidade para aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades
significativas para sua formação acadêmica e profissional no período de maio a
julho de 2020;
11.2 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o docente proponente do
Projeto de Monitoria integrante do Programa PROBEX – EDIÇÃO ESPECIAL
de prevenção e combate à COVID-19 e o Monitor candidato ao Processo Seletivo
conhecem todas às exigências do presente Edital e de que aceita as condições da
Seleção, não podendo invocar seu desconhecimento a qualquer título, época ou
pretexto;
11.3 A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos, ou outras de
qualquer natureza que não atendam às exigências deste Edital, ocorridas em
qualquer fase do processo, eliminarão o Monitor candidato do Processo Seletivo ou,
se identificadas posteriormente, impedirão a sua participação e a rescisão do Termo
de Compromisso, quando couber, na sua atuação no Projeto de Monitoria de
Extensão.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 14 de abril de 2020.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I

BAREMA PARA ANALISE E SELEÇÃO DOS PROJETOS

ITEM
Vinculação do Projeto às áreas do Programa (Saúde,
Tecnologias e Educação);

PONTUAÇÃO
1,0

Vinculação ao Curso de graduação ou pós – graduação
de atuação do Departamento, Unidade acadêmica ou

1,0

Centros;
Articulação do Projeto com o poder público local/
cidade/campus da UNEB;

1,0

Impactos/benefícios da ação extensionista para a
comunidade externa no tocante à prevenção e combate à

2,0

COVID-19
Relevância acadêmica, institucional e social da ação;

2,0

Engajamento da comunidade acadêmica

1,0

Descrição de produtos gerados.

2,0

TOTAL

10

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTUDANTES
(Programa PROBEX – EDIÇÃO ESPECIAL de prevenção e combate à COVID-19)

1. NOME:
2. NÚMERO DE MATRÍCULA:
3. CURSO:
4. PROJETO:
5. RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
6. ÀREA:
7. COTISTA : ( ) SIM ( )NÃO
8. ATUALMENTE RECEBE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL ( ) SIM
( ) NÃO
9. JÁ ATUOU COMO BOLSISTA NA UNEB ( ) SIM ( )NÃO . SE A RESPOSTA
FOR SIM, QUAL O PERÍODO /BOLSA ____________________________
10. ESTÁ CIENTE DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR ESSE EDITAL
QUANTO A ATUAÇÃO DE MONITORES DE EXTENSÃO, CONFORME
RESOLUÇÃO CONSU Nº 1.196/2016. ( )SIM ( )NÃO

Obs: Anexo a essa ficha de inscrição conforme item 4.4 desse Edital, seguem os seguintes
documentos: Histórico Escolar ou Curriculo (Vitae ou Lattes), Ficha de Inscrição, Cópia de
documento de identificação (atualizado e com foto); Cópia do CPF, Comprovante de
residência, Comprovante de matrícula expedido pela Secretaria Geral de Curso (SGC)
/Secretaria de Avaliação Institucional (SEAVI), (ANEXO III - DECLARAÇÃO DE
DISPONIBILIDADE DE TEMPO E NÃO ACUMULO DE BOLSA INSTITUCIONAL NO
ÂMBITO DA UNEB) e Carta de Intenção de participar do Projeto.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO E NÃO ACÚMULO DE
BOLSA INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DA UNEB
(Programa PROBEX – EDIÇÃO ESPECIAL de prevenção e combate à COVID-19)

Eu _________________________________matrícula nº ________________. Declaro ter
disponibilidade para para exercer a Monitoria de Extensão por 20 (vinte) horas semanais e
não acúmulo outra bolsa institucional no âmbito da UNEB no mesmo período de vigência
do Termo de Compromisso de Monitoria o qual assinarei caso seja selecionado.

CIDADE, ____________________, _____/______/2020.

_______________________________________________
Assinatura

ANEXO IV
BAREMA PARA AVALIAÇÃO / CLASSIFICAÇÃO DE DISCENTES
DE MONITORIA DE EXTENSÃO PROBEX ESPECIAL 2020 COVID-19

Candidato (a):
Curso:
Departamento:

Campus:

Área:
Projeto:
Responsável pelo Projeto:
Critérios/atividades

Pontuação

Pontuação Pontuação
Máxima
Obtida

Análise da carta de intenção (clareza,
1,0
objetividade)
Participação como monitor (a) de
2,0
extensão (1,0 ponto/ano)
Participação como monitor (a) de ensino
1,0
e/ou pesquisa (0,5 ponto/semestre)
Análise do
Histórico
Participação como membro da equipe de
1,0
Escolar ou
Projetos de Extensão (0,5 ponto/projeto)
10,0
Curriculum
Participação em Projetos Sociais
2,0
Vitae
(0,5 pontos/projeto)
Peso 5,0 (cinco) Participações em ações de extensão
como Colaborador e/ou Monitor (0,5
2,0
ponto/ação)
Participação em eventos (congresso,
seminário, simpósio, etc.) como Monitor
1,0
ou Colaborador (0,5 ponto/ação)
Sobre a compreensão do Programa no
2,0
Departamento e no Curso
Sobre as contribuições da participação
3,0
Conteúdo da
no Projeto
carta de intenção
10,0
Sobre a contribuição do Projeto na sua
Peso 5,0 (cinco)
2,0
formação pessoal e acadêmica
Sobre a compreensão do papel do
3,0
Monitor
Para fins de aprovação e designação, somente serão aprovados e classificados os discentes
que obtiverem pontuação igual ou superior a 6,0 (seis) pontos.

