UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JURUTI
EDITAL Nº 01 /2018, de 13 de abril de 2018
RETIFICAÇÃO
PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA

O DIRETOR DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JURUTI, DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA, no uso das suas atribuições delegadas,
respectivamente, pela Portaria nº 374, de 25 de maio de 2018, e considerando a
necessidade de análise pormenorizada dos recursos apresentados em face do Edital nº
01/2018 e devido as alterações ocorridas nos prazos estabelecidos no cronograma,
TORNA PÚBLICA a retificação ao Edital nº 01/2018 de 13 de abril de 2018 do Programa
de Monitoria Acadêmica do Campus de Juruti, com as seguintes alterações no Item 5.1 do
edital referente ao período de pagamento da bolsa de monitoria.
Onde se lê
5.1-O PMA tem como suporte financeiro os valores correspondentes a duas bolsas,
sendo uma para disciplinas e uma para Laboratórios/Projetos Integrados, com valor
nominal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, correspondendo a 30 dias de
exercício no desenvolvimento das atividades de monitoria, a serem concedidas aos
alunos selecionados pelo professor-orientador do Projeto no período de 14 de maio a
15 de setembro de 2018, para monitores de disciplinas e 14 de maio a 09 de março
de 2019 para monitores de laboratórios/projetos integrados de ensino.
Leia-se
5.1-O PMA tem como suporte financeiro os valores correspondentes a duas bolsas,
sendo uma para disciplinas e uma para Laboratórios/Projetos Integrados, com valor
nominal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, correspondendo a 30 dias de
exercício no desenvolvimento das atividades de monitoria, a serem concedidas aos
alunos selecionados pelo professor-orientador do Projeto no período de 18 de maio a
15 de setembro de 2018, para monitores de disciplinas e 18 de maio a 31 de
dezembro de 2018 para monitores de laboratórios/projetos integrados de ensino.

Juruti-PA, 05 de julho de 2018.
Thiago Augusto de Sousa Moreira
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