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4. DAS INSCRIÇÕES 

 

Onde se lê:  
4.6.12 Documento de aprovação pelo Conselho da(s) Subunidade(s) envolvida(s), carregado em “upload” 

via SISPROL. Projetos que não anexarem o referido documento serão automaticamente eliminados da 

concorrência neste edital. Não será aceito documento Ad referendum.  

Leia-se: 

4.6.12 Apresentação da cópia da Ata da Reunião de aprovação, com as devidas assinaturas, pelo Conselho 
da(s) Subunidade (s) ou Unidade(s) Acadêmica(s) envolvida(s), carregado em “upload” via SISPROL. 

Projetos que não anexarem o referido documento serão automaticamente eliminados da concorrência 

neste edital. Não será aceito documento Ad referendum.  

 

 

7. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS 

Onde se lê: 

Critério Avaliativo  

 

Atribuição  

 

Adequação aos objetivos e metas propostos no 

presente Edital e à legislação vigente  

Critério eliminatório  

(sem pontuação)  

Apresentação de documento de aprovação do 

Conselho da Unidade Acadêmica  

Critério eliminatório  

(sem pontuação)  

Proposta contemplada no Edital 

PGRAD/LABINFRA  

Critério eliminatório  

(sem pontuação)  

Coordenador com pendência no envio do relatório 
final – Edital Monitoria/2016  

Critério eliminatório  
(sem pontuação)  

Relevância da atuação do trabalho da monitoria 

para melhor desenvolvimento da(s) 

disciplina(s)/curso(s) relacionados  

0 a 10 pontos  

Coerência entre a justificativa do projeto, os 

objetivos e atividades propostas e o(s) 

resultado(s) a serem alcançados  

0 a 10 pontos  

Integração ensino-pesquisa-extensão  0 a 10 pontos  

Explicitação de concepções e ações pedagógicas 

de inovação e criatividade no ensino do 

módulo/atividade curricular alvo da monitoria  

0 a 10 pontos  

Pontuação Máxima  40 pontos  

 

Leia-se: 

Critério Avaliativo  

 

Atribuição  

 

Adequação aos objetivos e metas propostos no 

presente Edital e à legislação vigente  

Critério eliminatório  

(sem pontuação)  

Apresentação da cópia da Ata da Reunião de 

aprovação, com as devidas assinaturas, pelo 
Conselho da(s) Subunidade (s) ou Unidade(s) 

Acadêmica(s) envolvida(s), carregado em 

“upload” via SISPROL.  

Critério eliminatório  

(sem pontuação)  
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Proposta contemplada no Edital 

PGRAD/LABINFRA  

Critério eliminatório  

(sem pontuação)  

Coordenador com pendência no envio do relatório 

final – Edital Monitoria/2016  

Critério eliminatório  

(sem pontuação)  

Relevância da atuação do trabalho da monitoria 

para melhor desenvolvimento da(s) 

disciplina(s)/curso(s) relacionados  

0 a 10 pontos  

Coerência entre a justificativa do projeto, os 

objetivos e atividades propostas e o(s) 

resultado(s) a serem alcançados  

0 a 10 pontos  

Integração ensino-pesquisa-extensão  0 a 10 pontos  

Explicitação de concepções e ações pedagógicas 

de inovação e criatividade no ensino do 

módulo/atividade curricular alvo da monitoria  

0 a 10 pontos  

Pontuação Máxima  40 pontos  
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