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ADITAMENTO Nº 19/2012-PREG/UFPI, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

ADITAMENTO AO EDITAL Nº 50/2012-PREG, DE 04/12/2012, RELATIVO À SELEÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DE MONITORES REMUNERADOS E DE MONITORES NÃO REMUNERADOS QUE 

INTEGRARÃO O PROGRAMA DE MONITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL NO PERÍODO LETIVO 2012.2 

 

A Universidade Federal do Piauí (UFPI), através da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), retifica 

o item 5.11 do Edital nº 50/2012-PREG, de 04/12/2012, relativo à seleção e acompanhamento de monitores 

remunerados e de monitores não remunerados que integrarão o programa de monitoria da universidade federal no 

período letivo 2012.2, da seguinte forma: 

 

Onde lê-se: 
 

5.11. Os monitores (remunerados e não remunerados) do período letivo 2012.2 que, depois de selecionados e 
aceitos no Programa de Monitoria estiverem ou ingressarem em qualquer outro programa da UFPI ou de outra 
Instituição Federal de Educação (IFES) ou de órgãos conveniados com esta IFES (com ou sem bolsa) devem 
assinar Termo de Desistência e encaminhá-lo à Coordenadoria de Apoio e Assessoramento Pedagógico para as 
providências, mas caso isso não ocorra e constatada a irregularidade, tanto a chefia de departamento de ensino 
ou chefia de cursos quanto a CAAP/PREG poderão adotar as medidas cabíveis para o devido desligamento do 
mencionado Programa.  
 

Leia-se: 
 

5.11. Os monitores (remunerados e não remunerados) do período letivo 2012.2 que, depois de selecionados e 

aceitos no Programa de Monitoria estiverem ou ingressarem em qualquer outro programa da UFPI ou de outra 

Instituição Federal de Educação (IFES) ou de órgãos conveniados com esta IFES (com ou sem bolsa e desde que 

apenas uma seja remunerada) devem encaminhar à Coordenadoria de Apoio e Assessoramento Pedagógico 

termo de concordância dos orientadores de ambas atividades para informar a possibilidade/justificativa de 

frequência e aproveitamento nas duas atividades simultaneamente.  

 

 

Profa. Dra. Regina Ferraz Mendes 
Pró-Reitora de Ensino de Graduação/UFPI 

 

 

 

 
 


