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- 

EDITAL PROGRAD-DIVMP - Nº 2020.169

A Pró-Reitoria de Graduação(PROGRAD) da Universidade Estadual de Ponta Grossa(UEPG), por meio da
Diretoria Acadêmica, devidamente assessorada pela Divisão de Matrícula, no uso de suas atribuições, tendo
em vista os termos da Resolução CEPE n.º 198, de 06 de outubro de 2009 e os artigos 158 e 159 do
Regimento Geral, assim como o Edital 020/2020 - PROGRAD, torna público as relações das disciplinas para
Monitoria 2020 por Curso, contendo as disciplinas e Departamentos contemplados e retoma algumas
orientações.

 

1. Os(as) acadêmicos(as) interessados(as) devem ler atentamente tanto o Edital de Abertura, quanto os
Editais das disciplinas selecionadas por Curso, e na sequência efetuar sua inscrição através da Plataforma
Digital do Acadêmico On-line que estará disponível das 10:00 horas do dia 13 de agosto/2020 às 17:00 horas
do dia 17 de agosto de 2020, atentando para o preenchimento correto de todos os itens, bem como anexando
seu Histórico de Graduação atualizado (disponível gratuitamente na guia Documentos no Acadêmico On-
line), sob pena de indeferimento do seu pedido.

 

2. As inscrições deferidas pela PROGRAD serão encaminhadas aos respectivos Departamentos até o dia 19
de agosto de 2020,  para que os mesmos realizem a seleção e posterior formalização nos moldes descritos no
Edital de Abertura  de Monitoria 2020 e demais orientações constantes no processo 20.000023660-0 até a
data de 25 de agosto do corrente ano.

 

3. A PROGRAD, divulgará o edital com a classificação final  no dia 28 de agosto de 2020, sendo as
atividades de Monitoria 2020 a serem iniciadas no dia 01 de setembro de 2020 e finalizadas na data de 30 de
abril de 2021.

 

 

Ponta Grossa, 12 de agosto de 2020.
 
 

Divulgue-se, registre-se e arquive-se.
 
 
 
 

Divisão de Matrícula
Diretoria Acadêmica
PROGRAD-UEPG
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Documento assinado eletronicamente por Anderson Santos Costa, Diretor(a) Acadêmico de
Graduação, em 12/08/2020, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.uepg.br/autenticidade informando
o código verificador 0271854 e o código CRC 160F8C1B.

20.000023616-3 0271854v2


