EDITAL UESC Nº
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE PROJETOS DE ENSINO DA UESC


A Reitora em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna público que se encontram abertas as inscrições para a Seleção de Projetos de Ensino da UESC, para solicitação de Monitoria de Disciplinas, circunscritas às seguintes normas.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetivam a continuidade do processo de implementação de monitorias de disciplinas de graduação nesta Instituição, podendo se candidatar professores dos diversos Departamentos, que pretendem desenvolver projetos, durante o ano letivo de 2002.

Art. 2º - As normas do Programa Institucional de Monitoria são instituídas pela Resolução CONSU no. 03/98.

Art. 3º - A distribuição de bolsas para monitores de disciplinas fica condicionada à disponibilidade de vagas, a ser avaliada por reunião específica do Comitê Técnico de Graduação, até o limite de 30 (trinta) vagas totais.

Art. 4º - Os Projetos de Ensino que apontem, nos seus cronogramas, a inserção de monitores no 2º semestre letivo de 2002, selecionarão os monitores em julho do mesmo ano.

2. DAS INSCRIÇÕES
PERÍODO
De 12 a 27 de novembro de 2001
HORÁRIO
Das 8:00 às 16:00 horas
LOCAL
Gerência Acadêmica – GERAC, 4º andar da Torre Administrativa
CLIENTELA
Professores dos cursos de graduação da UESC
DOCUMENTAÇÃO
Três cópias do projeto, de acordo com as normas da Resolução CONSU nº 03/98, devidamente aprovado pela área de conhecimento e encaminhado pelo Departamento.

3. DA SELEÇÃO  A seleção constará de:
Análise pelo Comitê de Graduação
Dia 04 de dezembro de 2001
Encaminhamento ao CONSEPE
Dia 05 de dezembro de 2001
Divulgação de resultados – projetos aprovados

Dia 21 de dezembro de 2001
Edital para seleção de monitores para o 1º semestre 2002

Dia 18 de fevereiro de 2002
Seleção de monitores
Dia 08 de março de 2002
Portaria de divulgação dos resultados do processo seletivo de monitores

Dia 11 de março de 2001

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 09 de novembro de 2001.
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