Universidade do Estado da Bahia – UNEB
Pró‐Reitoria de Extensão – PROEX
Monitoria de Extensão

PROCEDIMENTOS PARA A MONITORIA DE EXTENSÃO PARA O ANO DE
2015
1. DO OBJETO
O Programa de Bolsas de Monitoria de Extensão é regido pela Resolução nº 928/2012
do CONSU, tem por finalidade incentivar a participação dos estudantes de graduação
da UNEB em Programas, Projetos e Cursos Extensionistas, sob a orientação e
coordenação dos proponentes das ações.
2. DA TRAMITAÇÃO
A Reitoria da Universidade do Estado da Bahia com o objetivo de fortalecer a
autonomia dos Departamentos em consonância com o projeto de gestão para o
quadriênio 2014‐2017 vem por meio da Secretaria Especial de Licitações Contratos e
Convênios (SELCC), em articulação com as Pró‐Reitorias Acadêmicas, implementar a
descentralização das ações acadêmicas , administrativas e financeiras no que diz respeito
ao fluxo de processos e pagamentos quanto às bolsas de Monitoria de Ensino, Extensão,
PICIN e Programas Especiais.
Atualmente o fluxo para celebração do Contrato de Monitoria requer tramitação na
administração central, bem como a assinatura do Reitor. A partir do semestre 2015.1 o
Contrato de Monitoria será substituído por um Termo de Compromisso que tramitará
apenas no âmbito do Departamento, devendo ser assinado conjuntamente pela Direção
do Departamento, Professor Orientador e o Monitor.
Após a assinatura do referido Termo de Compromisso, o NUPE do Departamento
deverá:
1. Entregar uma via ao bolsista;
2. Arquivar uma via no NUPE;
3. Encaminhar uma via à PROEX para controle e acompanhamento.
No item referente ao Edital, no Termo de Compromisso, conforme orientação da
PROJUR deverá ser colocado o número do edital ou o número do Ato Normativo que
instrui o processo de seleção dos monitores.
3. DO ACOMPANHAMENTO
O acompanhamento das ações ocorrerá da seguinte forma:
1. Será realizado Sistema Informatizado de acompanhamento e avaliação;
2. Realização de Seminário de Extensão para apresentação dos Projetos pelos
monitores, com previsão de realização em 09 e 10 de novembro de 2015;
3. 3. Publicação dos Anais do Evento.
4. DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO

O Termo de Compromisso de Monitoria de Extensão terá vigência de 06/04/2015 a
06/12/2015.
5.

DO CRONOGRAMA
O cronograma atual será alterado nas seguintes datas:
Assinatura dos Termos de Compromissos ‐ Até 30/04/2015
Encaminhamento à PROEX de uma via original do Termo de Compromisso dos
bolsistas ‐ Até 11/05/2015
As demais datas serão mantidas.

