
GESTÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS COMPLEMENTARES  

EDITAL Nº 003/2018  
RESULTADO PRELIMINAR DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS

TÍTULO PROPONENTE SITUAÇÃO OBSERVAÇÕES

• Monitoria  em  Lógica
de Programação

• George  Pacheco
Pinto

• Aprovado  com
ressalvas

• Rever critério de seleção conforme item 6
do edital

• Rever modalidade de proposta do projeto

• Definir  data  de  início  (03/09/2018)  e
término  (19/12/2018)  do  cronograma  do
projeto.

• Monitoria para o curso
básico  de  LIBRAS
2018.2

• William  Jônatas
Vital Coutinho

• Aprovado  com
ressalvas

• Rever público-alvo e público a ser atingido
pelo projeto.

• Monitoria para o curso
de fotógrafo

• Pedro  Arthur  de
Melo Nascimento

• Aprovado  com
ressalvas

• Rever modalidade da proposta;

• Rever  público-alvo  conforme  item  6.2
alínea a do edital;

• Definir  data  de  início  (03/09/2018)  e
término  (19/12/2018)  do  cronograma  do
projeto.

• Rever  período  de  cada  mês  no
cronograma.

• Monitoria para o Cine
Clube

• Pedro  Arthur  de
Melo Nascimento

• Aprovado  com
ressalvas

• Rever  público-alvo  conforme  item  6.2,
alínea a do edital;

• Definir  data  de  início  (03/09/2018)  e



término  (19/12/2018)  do  cronograma  do
projeto.

• Rever  período  de  cada  mês  no
cronograma.

• Monitoria  das
disciplinas  Inglês  1
(DI  01)  do  curso  de
Produção Multimídia.

• Layse  Oliveira
Ferreira Marques

• Aprovado  com
ressalvas

• Definir  data  de  início  (03/09/2018)  e
término  (19/12/2018)  do  cronograma  do
projeto.

• Monitoria  para  o
Centro de Idiomas do
Curso  básico  I  e
Intermediário  I  de
Língua Inglesa

• Layse  Oliveira
Ferreira Marques

• Aprovado  com
ressalvas

• Rever  título  do  projeto  (não  possui  em
andamento o curso de Inglês básico I)

• Rever público-alvo;

• Definir  data  de  início  (03/09/2018)  e
término  (19/12/2018)  do  cronograma  do
projeto.

• Monitoria  das
disciplinas  Inglês  I
(DIV  01)  do  curso
Análise  e
desenvolvimento  de
Sistemas e Redes de
Computadores.

• Bruno  dos  Santos
Silva

• Reprovado • Documentação incompleta (falta do anexo I
– ficha de inscrição)

• Monitoria do curso de
conversação  de
Língua Inglesa – Nível
Básico

• Bruno  dos  Santos
Silva

• Reprovado • Documentação incompleta (falta do anexo I
– ficha de inscrição)



• Monitoria  para  as
disciplinas  de  Lógica
de  Programação  do
curso  Produção
Multimídia

• Renata  Maria  de
Souza Santos

• Aprovado  com
ressalvas

• Rever público-alvo;

• Definir  data  de  término  (19/12/2018)  do
cronograma do projeto.

• Incluir datas no cronograma - data de início
(03/09/2018) e término (19/12/2018)

• Rever  público-alvo  dos  resultados
esperados.

NOTAS:
 Os  proponentes  dos  projetos  aprovados  com  ressalvas  deverão  procurar  a  Comissão  de  Assistência  Estudantil  para

detalhamento das ressalvas;
 Os projetos aprovados com ressalvas não necessitam de interposição de recursos, porém os projetos corrigidos deverão ser

encaminhados via SEI até as 23h 59 min do dia 30. 08. 2018.
 O deferimento das propostas submetidas a este Edital está condicionado ao envio dos projetos corrigidos com as considerações

feitas pela Comissão de Assistência Estudantil.
 Os projetos reprovados poderá entrar com recurso via SEI até as 23h 59 min do dia 30. 08. 2018, conforme cronograma do

Edital.

OBSERVAÇÕES:
 A quantidade de bolsas poderá sofrer alteração após análise de recursos e/ou correções.
 O início da monitoria será 14 de setembro de 2018 e o pagamento das bolsas será proporcional ao referido mês. 


