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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
Secretaria dos Conselhos - UEFS/REIT/GAB/SECCONS

RESOLUÇÃO CONSEPE 135 / 2020

Reformula e regulamenta o Programa de Bolsa Monitoria da Universidade Estadual de Feira de Santana e dá outras providências.

O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, no uso de suas atribuições e
considerando a necessidade de reformulação e regulamentação do Programa de Bolsa Monitoria, ad referendum,

RESOLVE:

Artigo 1º - Estabelecer como atividades de monitoria aquelas vinculadas ao ensino, no âmbito dos componentes curriculares, visando à formação acadêmico-profissional
dos estudantes dos Cursos de Graduação ofertados pela UEFS.

Artigo 2º - O Programa de Bolsa Monitoria (PBM) consiste na concessão de bolsas monitoria a estudantes de graduação, por meio de projetos de monitoria, destinados
aos(às) estudantes dos Cursos permanentes, de oferta regular. Parte das vagas pode extraordinariamente ser direcionada a Programas Especiais, mediante proposta,
avaliada pelo Comitê Interno de Bolsa Monitoria e ficarão submetidas à mesma Resolução.

Parágrafo 1º – A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) é a unidade responsável pelo PBM, por meio da Coordenação de Graduação articulada a um Comitê Interno
de Bolsa Monitoria (CIBM).

Parágrafo 2º – Caberá à PROGRAD divulgar o número anual de vagas disponíveis, aprovado pelo Conselho Superior (CONSU), para apresentação de projetos pelos(as)
Docentes.

Parágrafo 3º – Os projetos de monitoria somente poderão ser propostos por docentes do quadro da UEFS.

Artigo 3º - São objetivos do Programa de Bolsa Monitoria:

I. Oferecer suporte pedagógico aos(às) estudantes atendidos(as) nos componentes curriculares;
II. Proporcionar ao(à) estudante de Graduação, regularmente matriculado(a), a oportunidade de engajar-se em plano de trabalho de atividades de ensino que

possibilitem o aperfeiçoamento do conhecimento e o desenvolvimento de atitudes, habilidades e competências favoráveis à sua formação acadêmica e profissional;
III. Criar condições de aprofundamento teórico-prático e desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à atividade docente;
IV. Estabelecer práticas e experiências pedagógicas que permitam a interação dos(as) monitores(as) com o corpo docente, discente e técnico-administrativo.

Artigo 4º - Estabelecer um Comitê Interno de Bolsa Monitoria (CIBM), constituído por 02 (dois/duas) docentes indicados(as) por cada Departamento, para um mandato
de 02(dois) anos, permitida a recondução por igual período.

Parágrafo Único – O CIBM será regulamentado por norma interna, homologada pela Câmara de Graduação.

Artigo 5º - São atribuições do CIBM:

I. Participar da elaboração do edital de abertura de inscrições para a oferta de bolsa monitoria;
II. Estabelecer os critérios para a distribuição de bolsa monitoria;

III. Analisar projetos de monitoria, segundo os critérios estabelecidos nesta resolução e pelos editais de seleção;
IV. Validar os resultados do processo seletivo de monitores(as) e encaminhar à PROGRAD para homologação e publicação;
V. Proceder ao monitoramento do Programa de Bolsa Monitoria através de relatório final;

VI. Apoiar a realização de eventos que contribuam para o desenvolvimento da formação acadêmica e profissional.
VII. Designar pareceristas ad hoc para avaliações de projetos e relatório final.

Artigo 6º - A seleção dos projetos e de monitores(as) será feita por meio de Edital publicado pela PROGRAD, do qual constarão:

I. Requisitos;
II. Prazos;

III. Número de vagas;
IV. Detalhamento das atividades do(a) monitor(a).

Artigo 7º - O Programa de Monitoria da UEFS oferece uma bolsa mensal aprovada pela Instituição, com duração de 12 (doze) meses, sendo permitida a participação de
todos(as) os(as) estudantes regularmente matriculados(as), que atendam aos critérios estabelecidos no edital de seleção.

Parágrafo 1º - O benefício da bolsa monitoria não implicará qualquer vínculo empregatício com a Universidade.

Parágrafo 2º - O pagamento mensal será realizado mediante comprovação da realização das atividades inerentes à função de monitor(a), conforme exposto nesta
Resolução.
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Artigo 8º - Será vedada a participação, no PBM, de estudante que já seja beneficiado(a) com qualquer bolsa Institucional, caracterizando acúmulo com a Bolsa Monitoria;

Artigo 9º - Não será permitido(a) ao(à) estudante manter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da bolsa.

Parágrafo Único - Na hipótese de infração ao disposto no caput, haverá a suspensão temporária dos pagamentos aos(às) monitores(as) em situação irregular, cabendo
restabelecimento deles tão logo ocorra a sua regularização.

Artigo 10 - Em caso de constatação de recebimento indevido da bolsa, o(a) estudante estará sujeito(a) a processo disciplinar com vistas à devolução dos recursos
financeiros aos cofres públicos.

Artigo 11 - Os projetos de bolsa monitoria serão avaliados pelos membros do Comitê Interno de Bolsa Monitoria e parecerista(s) ad hoc.

I. Os projetos de bolsa monitoria apresentados devem contemplar pelo menos 01(um) componente curricular obrigatório;
II. Os componentes curriculares incluídos em cada projeto poderão ser de Cursos diferentes, desde que possuam conteúdos afins;

III. No caso de projetos que contemplem diversos componentes, o(a) estudante deverá ter cursado e obtido aprovação em todos os componentes do projeto.

Artigo 12 - Na análise dos projetos de monitoria deverá ser observada:

I. A adequação da proposta à função de monitoria;
II. A relevância do projeto para as atividades de ensino de graduação;

III. A apresentação, preferencialmente, por docente do quadro permanente;
IV. Os demais quesitos estabelecidos no edital de seleção vigente sob o título de Barema de Análise de Projetos.

Parágrafo Único – Serão desclassificados os Projetos de Monitoria cujo(a) Docente-Orientador(a) possua pendência junto à Coordenação do PBM.

Artigo 13 - Será reservada uma cota de 10% (dez por cento) das vagas para os(as) estudantes com deficiência.

Parágrafo 1º – Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas em legislação vigente.

Parágrafo 2º - O(A) candidato(a) deverá declarar, no ato da inscrição, possuir deficiência especificando-a no Formulário de Inscrição.

Parágrafo 3º – Ressalvados os casos previstos em Lei, as pessoas com deficiência participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os(as) outros(as)
candidatos(as), no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida
para todos os demais candidatos.

Parágrafo 4º - As vagas não preenchidas serão revertidas, por ordem de classificação, aos demais candidatos aprovados na seleção de monitoria.

Artigo 14 - A seleção dos(as) monitores(as) será feita pelo Departamento, coordenada por Docentes-Orientadores(as) responsáveis pelos projetos aprovados, nos termos
do Edital publicado pela Reitoria.

Parágrafo Único – Após a seleção, o Departamento encaminhará os resultados à PROGRAD, a qual divulgará a relação dos(as) estudantes contemplados(as), por ordem
de classificação.

Artigo 15 - A PROGRAD divulgará o resultado de cada etapa do edital de bolsa monitoria, por projeto aprovado, informando:

I. Número de projetos enviados por Departamento;
II. Número de bolsas distribuídas por projeto e por Departamento;

III. Número de projetos em cadastro reserva.

Artigo 16 - O Termo de Concessão de Bolsa Monitoria deverá explicitar os direitos e deveres dos(as) monitores(as) vinculados(as) ao Programa de Bolsa Monitoria.

Artigo 17 - São atribuições principais do(a) monitor(a):

I. Participar das atividades de planejamento com os(as) Docentes-Orientadores(as);
II. Interagir com docentes, funcionários(as) e estudantes visando ao desenvolvimento da aprendizagem;

III. Auxiliar o(a) docente na realização de trabalhos práticos e experimentais, na preparação de material didático e em atividades de classe, laboratórios, workshop,
trabalhos de campo;

IV. Cumprir doze horas semanais de atividades de monitoria, conforme horário pré-estabelecido com o(a) Docente-Orientador(a);
V. Registrar as atividades realizadas, bem como a carga horária cumprida, na Ficha Mensal de Frequência e Desempenho, a ser apresentada ao(à) Docente-

Orientador(a).
VI. Apresentar ao(à) Docente-Orientador(a) relatório final de suas atividades, contendo auto-avaliação e uma avaliação da orientação recebida e das condições em que

desenvolveu as atividades;
VII. Informar ao(à) Docente-Orientador(a) sobre a sua impossibilidade de dar continuidade às atividades de monitoria e, em seguida, informar à PROGRAD por escrito.

Parágrafo Único – Em nenhuma hipótese será permitido(a) ao(à) monitor(a) substituir o(a) docente em suas funções e responsabilidades docentes, sobretudo ministrar
aulas na ausência do(a) docente.

Artigo 18 - São atribuições do(a) Docente-Orientador(a):

I. Acompanhar, orientar e avaliar a atuação do(a) monitor(a) durante o período de vigência da bolsa monitoria;
II. Encaminhar à PROGRAD, em período definido pelo CIBM, a “Ficha Mensal de Frequência e Desempenho do(a) Monitor(a)”;

III. Comunicar ao Departamento quando estiver impossibilitado(a) de dar continuidade à orientação do(a) monitor(a) (afastamentos/licenças) e solicitar a sua
substituição;

IV. Encaminhar à PROGRAD, o relatório final elaborado pelo(a) monitor(a) obedecendo os prazos estabelecidos em edital.

Artigo 19 - Após a avaliação do Relatório Final, a PROGRAD emitirá certificado dos trabalhos desenvolvidos, cabendo ao(à) Docente-Orientador(a) e ao(à) monitor(a) o
certificado de participação no Programa de Bolsa Monitoria.

Parágrafo Único – Não serão emitidos certificados para Docentes-Orientadores(as) e monitores(as) com pendências junto à coordenação do PBM.

Artigo 20 - A PROGRAD procederá ao cancelamento da bolsa monitoria do(a) estudante que:

I. Efetuar trancamento de matrícula ou matrícula Institucional;
II. Abandonar o semestre;
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III. Colar grau;
IV. Transferir-se para outra instituição;
V. Afastar-se por período superior a 15(quinze) dias, sem justificativa formal encaminhada ao(à) Docente-Orientador(a);

VI. Apresentar desempenho insatisfatório por três meses consecutivos atestado pelo(a) Docente-Orientador(a) através das Fichas Mensais de Frequência e
Desempenho;

VII. Solicitar o cancelamento do contrato da bolsa monitoria ao(à) Docente-Orientador(a).

Parágrafo Único – O Comitê Interno de Bolsa Monitoria (CIBM) deverá ser consultado nos casos dos incisos V e VI.

Artigo 21 - A bolsa de monitoria cancelada antes da integralização do período de vigência do Contrato será concedida, por ordem de classificação, aos demais candidatos
aprovados na seleção de monitoria correspondente ao mesmo projeto de monitoria e respectivo Edital.

Parágrafo 1º – A bolsa será concedida para o tempo restante do respectivo período de vigência estabelecido no Contrato, considerando o período mínimo de dois meses.

Parágrafo 2º – Em caso de não existência de candidato(a) aprovado(a) no mesmo projeto, a vaga será atribuída, visando contemplar o maior número de projetos, em
ordem de prioridade para:

I. Projeto no cadastro reserva com monitor(a) aprovado(a), por ordem de classificação;

II Projeto já contemplado com bolsa de monitoria, segundo a ordem de classificação, que tenham solicitado mais de uma bolsa.

Artigo 22 - A suspensão da bolsa poderá ocorrer a qualquer tempo por no máximo 02(dois) meses consecutivos, por solicitação do(a) Docente-Orientador(a) e/ou
bolsista, devidamente justificada. A justificativa será analisada pelo CIBM e poderá ser ou não acatada.

Artigo 23 – O(A) Docente-Orientador(a) poderá solicitar desligamento do Projeto de Monitoria através de formalização à PROGRAD.

Parágrafo 1º – O(A) Docente-Orientador(a) poderá ser substituído(a) por outro(a) docente da Instituição, e em concordância do(a) mesmo(a), que lecione pelo menos um
dos componentes curriculares do Projeto de Monitoria, no semestre letivo em curso.

Parágrafo 2º – O(A) docente que tiver afastamento concedido, no prazo de vigência do contrato de bolsa monitoria, deverá ser substituído(a) por um(a) docente que
assumirá um dos componentes curriculares principais do projeto, sendo informado à PROGRAD pelo Departamento.

Parágrafo 3º – Caberá ao Departamento informar à PROGRAD nos casos de impossibilidade do(a) Docente-Orientador(a) em dar continuidade às atividades de
monitoria indicando a sua substituição, quando for o caso.

Artigo 24 - Os casos omissos serão resolvidos pelo CONSEPE.

Artigo 25 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as Resoluções CONSEPE n° 208/2010,
81/2011 e 93/2017.

Gabinete da Reitoria, 21 de dezembro de 2020.

Evandro do Nascimento Silva

Reitor e Presidente do CONSEPE
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