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EDITAL DE MONITORIA
PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORES DE GRADUAÇÃO DA
FACULDADE UnB CEILÂNDIA - FCE – 2019/2
1 .A Faculdade UnB Ceilândia (FCE) vem a público lançar o Edital de monitoria para o
segundo semestre de 2019.
2. O processo seletivo ficará a cargo da Comissão de monitoria de graduação da FCE.
3. As inscrições dos candidatos deverão ser feitas por meio do Formulário Eletrônico
que estará disponível no site da FCE. O período de inscrições vai de 31/07/2019 a
19/08/2019. O resultado parcial da seleção deverá ser divulgado pela comissão de
monitoria na data provável de 28/08/2019.
4. As monitorias voluntárias são ilimitadas, respeitando-se, todavia, as normas
estabelecidas pela Universidade.
5. Neste semestre, a Faculdade UnB Ceilândia contará com cerca de 65 (sessenta e
cinco) bolsas remuneradas de monitoria, que deverão ser distribuídas entre os seis
cursos da Faculdade, proporcionalmente ao número de alunos matriculados em cada
curso.
6. A distribuição das bolsas remuneradas obedecerá aos seguinte critérios:
a) cotas proporcionais para os 7 colegiadosde graduação da FCE; b) IRA igual a 4 ou superior; c)
melhor menção obtida na disciplina em que o estudante está se inscrevendo; d) uma bolsa por
disciplina;
d) não ser estagiário remunerado na UnB; e) não usufruir de qualquer bolsa remunerada
da UnB (ressalvada a Bolsa Permanecia).
7. O estudante somente será admitido como monitor após a anuência do docente da
respectiva disciplina.
8. O processo seletivo dos monitores deverá ser finalizado no dia 06 de setembro de 2019, e os
resultados (parcial e final) serão divulgadas no site da Faculdade (http://fce.unb.br/).
9. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de monitoria de graduação da FCE.

10. Cronograma do processo de seleção de monitores de graduação da Faculdade UnB
Ceilândia - FCE – 2019/2
10.1. As datas de realização das inscrições, das etapas do processo seletivo, bem como
da divulgação dos respectivos resultados (parcial e final), constam da tabela abaixo:
Data

De 31/07/2019 a
19/08/2019

De 19 a 21/08/2019

22/08/2019

De 22/08/2019 a
26/08/2019
27/08/2019
(data provável)

A partir de
28/08/2019.

06/09/2019 (data
provável)

Etapa

Período

Período de inscrições no processo
seletivo (por meio do Formulário
Eletrônico que estará
disponível no site da FCE).

a partir das 18h00 do dia
31/07/2019 até às 14h00
do dia 19/08/2019.

Servidoras da Secretaria de
Coordenação (Prédio UED) lançam
os pedidos de inscrição
de monitoria no Sigra.

até às 18h00 do dia
21/08/2019.

Será encaminhada, ao DEG, listagem
com os nomes dos provavéis
formandos que o
sistema (Sigra) não permitiu registro.

até às 18h00 do dia
22/08/2019.

Professores da FCE realizam a
seleção dos monitores.

Divulgação do resultado parcial.

Os selecionados, no resultado
parcial, deverão entrar em
contato com o professor da
disciplina para iniciar as
atividades de monitoria.

Divulgação do resultado final (com a
resposta do DEG sobre os prováveis
formandos).

a partir das 13h00 do dia
22/08/2019 até às 13h00
do dia 26/08/2019

18h00

--------------

18h00

OBS.: Qualquer dúvida ligar no 3107-8422.

Brasília, 31 de julho de 2019.

Comissão de Monitoria de Graduação
Faculdade UnB Ceilândia

