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ETAPA PERÍODO

Publicação  do  edital  no  endereço  https://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-
estudantil 

12/07/2022

Solicitação de impugnação de edital 13 a 14/07/2022

Submissão de projetos  de  monitoria  via  SEI  (encaminhamento  para  a unidade
CPM.GAE.VDC)

13 a 15/07/2022 

Divulgação  de  resultado  das  homologação  de  submissões de projetos  no  endereço
https://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil

16/07/2022

Interposição  de  recursos  em  relação  ao resultado  de homologação  de  submissão  de
projetos, via SEI (encaminhamento de recursos para a unidade CPM.GAE.VDC)

18/07/2022

Divulgação de resultado final de homologação de submissão de projetos no endereço
https://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil

19/07/2022

Avaliação e seleção, pela CMA, de projetos submetidos 16 a 20/07/2022

Divulgação de resultado preliminar de seleção dos projetos de monitoria no endereço
https://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil

21/07/2022

Interposição de recursos em relação ao resultado preliminar de seleção de projetos, via
SEI (encaminhamento de recursos para a unidade CPM.GAE.VDC)

22/07/2022

Divulgação  de  resultado  final  de seleção  dos  projetos  de  monitoria  no  endereço
https://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil e por e-mail

23/07/2022

Inscrições de estudantes  às  bolsas  de  monitoria  no  endereço
https://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil

25/07/2022 a
09/08/2022

Divulgação  de  resultado  de  homologação  de inscrições  de estudantes  no  endereço
https://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil

10/08/2022
11/08/2022

Interposição de recursos  em relação à resultado de homologação das inscrições, via e-
mail (encaminhamento de recursos para o endereço monitoria.vdc@ifba.edu.br)

11/08/2022
12/08/2022

Divulgação  de  resultado  final  de homologação  de  inscrições no  endereço
https://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil

12/08/2022
13/08/2022

Seleção de monitores pelos professores responsáveis de cada disciplina 
13 a 15/08/2022
13 e 16/08/2022
16 e 17/08/2022

Entrega, pelos professores, das fichas de avaliação dos candidatos a monitores, via SEI
(encaminhamento de recursos para a unidade CPM.GAE.VDC)

16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022

Avaliação socioeconômica, pelo Serviço Social, de candidatos a monitores
17 a 18/08/2022

18/08/2022
19/08/2022
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Divulgação  de  resultado  preliminar  de seleção  de monitores  no  endereço
https://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil

19/08/2022
20/08/2022

Interposição de recursos em relação ao resultado preliminar de seleção de monitores, via
e-mail (encaminhamento de recursos para o endereço monitoria.vdc@ifba.edu.br)

20/08/2022
22/08/2022

Divulgação  de  resultado  final  de seleção  dos  monitores  no  endereço
https://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil

22/08/2022
23/08/2022

Reunião da CPMD com os professores-orientadores e  os  monitores para assinatura de
Termos de Compromisso

23/08/2022
24/08/2022

Início das atividades de monitoria
23/08/2022
24/08/2022

Entrega de folhas de frequência de monitores bolsistas e voluntários referentes aos meses
de  agosto/setembro,  via  SEI  (encaminhamento  para  a unidade CPM.GAE.VDC
através  dos  mesmos processos através  dos  quais  projetos  de  monitoria  foram
submetidos)

16/09/2022

Entrega de folhas de frequência de monitores bolsistas e voluntários referentes aos meses
de  setembro/outubro,  via SEI  (encaminhamento para  a unidade CPM.GAE.VDC
através  dos  mesmos processos através  dos  quais  projetos  de  monitoria  foram
submetidos)

17/10/2022

Entrega de folhas de frequência de monitores bolsistas e voluntários referentes aos meses
de  outubro/novembro, via SEI  (encaminhamento para  a unidade CPM.GAE.VDC
através  dos  mesmos processos através  dos  quais  projetos  de  monitoria  foram
submetidos)

17/11/2022

Entrega de folhas de frequência de monitores bolsistas e voluntários referentes aos meses
de novembro/dezembro, via SEI (encaminhamento para a unidade CPM.GAE.VDC
através  dos  mesmos processos através  dos  quais  projetos  de  monitoria  foram
submetidos)

15/12/2022
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