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Memo Circular nº. 002/2014 – Coordenação de Programas e Projetos – CPP/PRG                       

De: Eugênia Antunes Dias 

       Coordenadora de Programas e Projetos 

 

Para: Diretores/as de Unidades Acadêmicas          

       

Ao cumprimentá-los/as, informamos que a Resolução COCEPE 05, de 03 de abril de 2014, a 

qual cria o Programa de Bolsas Acadêmicas da UFPEL, designa a competência da Pró-Reitoria de 

Graduação pela gerência das bolsas de iniciação ao ensino, as quais serão subdivididas neste ano em 

bolsas de monitoria e bolsas vinculadas a Projetos de Ensino. 

Diante do exposto, requeremos, cordialmente, o preenchimento da ficha de Levantamento das 

Necessidades de Bolsistas de Monitoria (em anexo) da sua unidade acadêmica e envio à CPP/PRG 

impreterivelmente até o dia 22 de abril de 2014 (terça-feira), exclusivamente para o endereço 

eletrônico prg.cpp.ufpel@gmail.com. Solicitamos o seu apoio para que não sejam enviados 

requerimentos parciais, oriundos diretamente de docentes, departamentos, colegiados de cursos, dentre 

outras possibilidades, pois os mesmos serão desconsiderados, já que a distribuição se dará, como de 

costume, por unidade acadêmica. Para embasar tal distribuição, a PRG terá por base o binômio 

necessidade da unidade e possibilidade da PRG, considerando os limites orçamentários. 

Pedimos especial atenção ao cronograma abaixo para que possamos publicar o Edital com 

quantitativo de vagas por unidade acadêmica e com os critérios para seleção dos/as bolsistas na data 

prevista, objetivando o início das atividades do/a monitor/a para 01 de junho de 2014. 

 

Período de levantamento de necessidades de bolsistas de 

monitoria e envio eletrônico à PRG 

De 10 a 22 de abril de 2014 

Período de avaliação e distribuição de vagas pela PRG De 23 a 24 de abril de 2014 

Publicação do Edital pela PRG com quantitativo de vagas e 

critérios para seleção de bolsistas pelas unidades acadêmicas 

Dia 25 de abril de 2014 

Processo seletivo de bolsistas de monitoria pela unidade 

acadêmica  

De 25 de abril a 19 de maio de 

2014 

Prazo máximo para envio da documentação dos/as bolsistas 

selecionado/as à PRG 

Dia 20 de maio de 2014 

Vigência da bolsa De junho a dezembro de 2014 

 

Aproveitamos para acenar que em breve divulgaremos na página eletrônica da PRG e no 

Portal da UFPEL, o edital de bolsas de iniciação ao ensino para apoio a Projetos de Ensino. 

Colocamo-nos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Eugênia Antunes Dias 

Coordenadora de Programas e Projetos – CPP/PRG 

(o original encontra-se assinado na CPP/PRG) 

mailto:prg.cpp.ufpel@gmail.com

