
DIVISÃO DE APOIO PEDAGÓGICO – DIAP/DAP/PREG/UESPI 

 

PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE MONITORIA: 
 

 

PASSOS: 

 
1. DIAP prepara a Chamada Interna a ser inserida no Sistema Acadêmico pela DTIC, 

para acesso dos Coordenadores de Curso; 

2. DIAP abre Processo SEI para lançamento da Chamada Interna para todos os 

Campi/Centros (divulgado no site UESPI pela ASCOM); 

3. Coordenadores inserem as ofertas de disciplinas pelo SISTEMA ACADÊMICO 

(Coordenador Online), preenchendo as informações solicitadas, conforme 
cronograma; 

4. DTIC envia ao DIAP a relação das disciplinas ofertadas no SISTEMA 

ACADÊMICO; 

5. DIAP confere a relação de disciplinas e insere no Edital; 

6. PREG/DAP/DIAP – lançamento do Edital do Programa de Monitoria no SITE 

UESPI (15 dias antes do início do período letivo); 

7. No início do período letivo (do 1º ao 5º. dia) os alunos aptos se inscrevem pelo 

SISTEMA ACADÊMICO (Aluno Online), e os professores disponibilizam o 

conteúdo programático de cada prova das disciplinas ofertadas para o Programa de 

Monitoria para a Coordenação do Curso divulgar aos discentes; 

8. DTIC gera a relação dos candidatos inscritos aptos a realizarem a prova, envia ao 

DIAP/DAP via e-mail, sendo divulgado ao público acadêmico via SITE UESPI; 

9. Candidatos realizam a prova a qual se candidataram (responsabilidade dos 

professores das disciplinas); 

10. Professores inserem a nota da prova no SISTEMA ACADÊMICO (Professor 

Online); 

11. DTIC encaminha ao DIAP a Relação final de aprovados/classificados via e-mail, 

sendo divulgado ao público acadêmico via SITE UESPI; 

12. PREG/DAP/DIAP – Divulga o Resultado final de seleção do Programa de 

Monitoria no SITE UESPI;



13. DTIC/DIAP geram as Portarias de nomeação para os aprovados, que têm acesso 

através do SISTEMA ACADÊMICO (Aluno Online), autorizando a iniciarem o 

exercício da monitoria; 

14. DTIC/DIAP geram o modelo de Termos de Compromisso a ser encaminhados às 

Coordenações de Curso via SEI/e-mail, para que sejam preenchidos e assinados 

pelos monitores, professores, coordenadores e diretores e devolvidos ao DAP/DIAP, 

em resposta ao Processo gerado no SEI, ficando uma via com o monitor e outra com 

a Coordenação do Curso; 

15. Orientador e Monitor elaboram o Plano de Atividades a ser executado durante o 

período (modelo no site uespi/preg/dap/diap); 

16. DIAP/DAP gera a relação de aprovados remunerados para a confecção da folha de 

pagamento; 

17. DIAP/DAP gera Processo SEI de solicitação de autorização de pagamento pela 

Reitoria, para posterior envio à PROPLAN (para cada parcela); 

18. Professores/Orientadores acompanham os monitores, registrando as atividades 

realizadas e a frequência (modelo no site uespi/preg/dap/diap); 

19. Professores devem comunicar à Coordenação as ocorrências durante o 

desenvolvimento do processo (desistências e/ou substituições, em tempo hábil); 

20. Coordenações devem comunicar ao DAP a ocorrência de desistências e/ou 

substituições, em tempo hábil; 

21. Ao final do período letivo, professor avalia o monitor (professor online), e o 

Monitor preenche as informações solicitadas (Aluno online) através do SISTEMA 

ACADÊMICO e ambos emitem de seus respectivos documentos (Declaração e 

Certidão). 

 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: cumprimento das datas elencadas no 

Calendário Acadêmico referente às ações da Monitoria a cada período letivo. 


