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RESOLUÇÃO Nº 324, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Funda-
ção Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

Deferir a solicitação dos requerentes abaixo especi! cados 
quanto à sua reintegração aos Cursos do Câmpus do Pantanal, 
conforme segue:

. Mariana Leite Szochalewicz (Proc. 23104.011440/2011-
91) - Curso de Letras - Licenciatura - Habilitação em Português/
Espanhol, com rematrícula e trancamento de matrícula fora de 
prazo, para os períodos letivos de 2011/1 e 2011/2;

. Jackson Nunes de Oliveira (Proc. 23104.011437/2011-77) 
- Curso de Ciências Contábeis, com rematrícula e trancamento 
de matrícula fora de prazo, para os períodos letivos de 2010/2, 
2011/1 e 2011/2; e

. Carlos Marcelo de Oliveira Pereira (Proc. 23104.011438/2011-
11) - Curso de Letras - Licenciatura - Habilitação Português/Inglês, 
com rematrícula e trancamento de matrícula fora de prazo, para 
o segundo período letivo de 2011.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 325, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo nº 
23104.007493/2011-15, resolve:

Deferir a solicitação da requerente Luana Dutra Brandão, 
quanto à sua reintegração ao Curso de História - Licenciatura do 
Centro de Ciências Humanas e Sociais, com rematrícula fora de 
prazo para o período letivo de 2008/2, e trancamento fora de prazo 
para os períodos letivos de 2008/2 e 2009/2.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 326, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Funda-
ção Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

Deferir a solicitação dos requerentes abaixo especi! cados, 
quanto à sua reintegração aos Cursos do Centro de Ciências Exatas 
e Tecnologia, conforme segue:

. Leonardo Rodrigues Congro (Proc. 23104.009923/2011-25) 
- Curso de Engenharia Ambiental, com rematrícula fora de prazo, 
para o período letivo de 2010/2; e trancamento fora de prazo, para 
os períodos letivos de 2011/1 e 2011/2; e

. Bruna Fernandes Alves da Fonseca (Proc. 23104.010291/2011-
42) -  Curso de Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado, com rema-
trícula e trancamento de matrícula fora de prazo, para os períodos 
letivos de 2011/1 e 2011/2.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 327, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo nº 
23104.011248/2011-02, resolve:

Deferir a solicitação da requerente Paula Cecília Rocha de 
Gouvea, quanto à sua reintegração ao Curso de Geogra! a - Bacha-
relado do Câmpus de Três Lagoas, com rematrícula e trancamento 
de matrícula fora de prazo, para o período letivo de 2011/2.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 328, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo nº 
23104.011738/2011-09, resolve:

Deferir a solicitação do requerente Vladimir Viana Silva de 
Oliveira, quanto à sua reintegração ao Curso de Direito da Facul-
dade de Direito, com rematrícula e trancamento de matrícula fora 
de prazo, para o período letivo de 2011/2.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 329, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o contido no Processo nº 
23104.011614/2011-15, resolve:

Deferir a solicitação da requerente Suzete Maria de Moura 
Novaes, quanto à sua reintegração ao Curso de Ciências Sociais 
- Licenciatura do Câmpus de Naviraí, com rematrícula e tranca-
mento de matrícula fora de prazo, para o período letivo de 2011/2.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 330, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Funda-
ção Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:
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Art. 1º  Aprovar as Normas da Monitoria de Ensino de Gra-
duação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, nos termos do Anexo desta Resolução.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º  Revogam-se as Resoluções nº 13, de 15 de dezembro 
de 1981; e 25, de 14 de maio de 1998, do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão; e nº 110, de 16 de junho de 2010, do Con-
selho de Ensino de Graduação.

Henrique Mongelli,
Presidente.

Anexo da Resolução n? 330/2011-Coeg

NORMAS DA MONITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO DO SUL

Capítulo I
Da Finalidade

Art. 1º  A Monitoria de Ensino de Graduação é um instrumento 
para a melhoria do ensino nos Cursos de Graduação, e tem por ! -
nalidade fortalecer a articulação entre teoria, prática e a integração 
curricular em seus diferentes aspectos, e promover a cooperação 
mútua entre discentes e docente, permitindo ao acadêmico a ex-
periência com as atividades técnico-didáticas.

Art. 2º  A Monitoria de Ensino de Graduação tem como ob-
jetivos:

I - incentivar a participação do acadêmico nas atividades de 
ensino de graduação;

II - despertar no acadêmico o interesse pela docência;
III - propiciar ao acadêmico a possibilidade de utilizar o seu 

potencial, assegurando-lhe uma formação pro! ssional quali! cada; e
IV - contribuir com a melhoria da qualidade do ensino de 

graduação.

Capítulo II
Das Categorias

Art. 3º  A Monitoria de Ensino de Graduação será classi! cada 
em duas categorias:

I - bolsista: com direito à retribuição ! nanceira, sob a forma 
de bolsa; e

II - voluntária: sem direito à retribuição ! nanceira.
§ 1º  Ambas categorias terão igual tratamento no que se refere 

aos requisitos, atribuições, e cumprimento de carga horária semanal.
§ 2º  O Edital para a categoria bolsista com os critérios de de-

! nição do quantitativo de bolsas, pela Unidade da Administração 
Setorial, de acordo com a dotação orçamentária, será divulgado 
pela Preg, no início dos semestres letivos.

§ 3º  O Edital para categoria voluntária será de responsabili-
dade da Unidade da Administração Setorial, observando o limite 
máximo de dois processos seletivos por semestre, em razão de 
eventuais desistências de monitores.

§ 4º  A Unidade da Administração Setorial poderá utilizar 
um único Edital de seleção para ambas categorias, desde que 
observado a distinção entre elas e respeitando o quantitativo de 
vagas que farão jus a bolsas divulgado pela Preg e as vagas para 

atuação voluntária de! nidas em consenso com os responsáveis 
pelas disciplinas.

§ 5º  No caso de oferecimento de disciplinas em período es-
pecial, poderá ser previsto Edital para seleção de monitores para 
o atendimento do período.

Capítulo III
Dos Requisitos

Art. 4º  Os requisitos para o exercício das atividades de Mo-
nitoria de Ensino de Graduação são:

I - estar regularmente matriculado na UFMS;
II - ter cursado na UFMS, com aprovação, a disciplina para 

a qual está concorrendo ou disciplina correlata;
III - ter disponibilidade de tempo para o exercício das ativi-

dades da monitoria;
IV - ter sido aprovado em processo seletivo especí! co para 

a monitoria; e
V - ter no máximo três reprovações em disciplinas obrigatórias 

ao longo dos dois últimos semestres cursados.

Parágrafo único. Para o ingresso como Monitor Bolsista o 
acadêmico não pode estar vinculado à outra bolsa.

Capítulo IV
Das Atribuições

Art. 5º  As atribuições do Monitor de Ensino de Graduação são:
I - cumprir as Normas Regulamentares da Monitoria de Ensino 

de Graduação;
II - elaborar, junto com o docente da disciplina, o Plano de 

Atividades de Monitoria (PAM);
III - colaborar com o docente na execução do Plano de Ensino 

da disciplina;
IV - auxiliar o docente na realização de trabalhos relativos à 

disciplina e que sejam compatíveis com o seu grau de conhecimento;
V - prestar orientações teóricas e práticas aos acadêmicos da 

disciplina;
VI - coordenar grupos de trabalho ou estudo sob a supervisão 

do docente da disciplina;
VII - cumprir a carga horária da Monitoria, sem con" ito com 

o horário de suas atividades acadêmicas;
VIII - preencher a folha de frequência;
IX - elaborar os relatórios mensais; e
X - assinar o Termo de Compromisso de Monitoria de Ensino 

de Graduação, conforme modelo aprovado pela Preg.

§ 1º  O Monitor Bolsista e o Voluntário deverão cumprir a 
carga horária mínima de doze horas semanais.

§ 2º  Ao Monitor é vedada a execução de atividades de traba-
lho especí! cas de docente e de técnico-administrativo da UFMS.

§ 3º  As atividades de Monitoria de Ensino de Graduação serão 
realizadas durante o período dos semestres letivos, de acordo com 
o Calendário Acadêmico da UFMS.

Art. 6º  As atribuições do docente responsável pelo Monitor são:
I - levantar o quantitativo de acadêmicos Monitores necessá-

rios para a sua disciplina e repassá-lo à Unidade da Administração 
Setorial de lotação da disciplina;

II - participar do processo seletivo especí! co;
III - elaborar e apresentar ao dirigente da Unidade da Admi-

nistração Setorial de lotação da disciplina o Plano de Atividades 
de Monitoria (PAM) de cada monitor sob sua responsabilidade;
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IV - acompanhar o desenvolvimento das atividades do Monitor; e
V - encaminhar ao dirigente da Unidade da Administração Se-

torial de lotação da disciplina a folha de frequência, mensalmente, 
e o relatório ! nal, no prazo máximo de quinze dias do término das 
atividades, informando o período e as horas trabalhadas de cada 
monitor para a emissão do certi! cado.

Parágrafo único. Na categoria bolsista, a folha de frequência 
é documento indispensável para a liberação da bolsa.

Art. 7º  Compete ao Conselho de Unidade da Unidade da Ad-
ministração Setorial, Compete à Direção de lotação da disciplina:

I - ! xar a política de Monitoria de Ensino de Graduação 
quanto à de! nição: do quantitativo de monitores, da constituição 
da comissão do processo seletivo e das regras para o processo 
seletivo especí! co; e

II - homologar o resultado do processo seletivo.

Art. 8°  Compete à Direção da Unidade da Administração 
Setorial de lotação da disciplina:

I - encaminhar à Preg cópia dos editais de seleção e de divul-
gação de resultado, junto com a resolução que aprova o processo 
seletivo emitida pelo respectivo Conselho, no prazo máximo de 
cinco dias de sua expedição;

II - emitir e controlar mensalmente a folha de frequência dos 
Monitores Bolsistas e encaminhá-la à Preg atendendo o calendário 
a ser divulgado aos selecionados, para efeito de liberação da bolsa;

III - manter arquivo dos documentos relativos à Monitoria de 
ambas as categorias;

IV - analisar as solicitações de substituição de Monitor, en-
caminhadas pelos professores responsáveis; e

V - emitir e registrar os certi! cados e as declarações dos 
Monitores em livro especí! co.

Capítulo V
Da Seleção

Art. 9º  A Comissão do Processo Seletivo será composta de, 
no mínimo, três membros docentes do curso correspondente.

Art. 10.  Compete à comissão do processo seletivo:
I - coordenar e acompanhar a realização do processo seletivo;
II - analisar e deferir as inscrições; e
III - analisar e julgar os recursos.

Art. 11.  O Processo Seletivo de Monitor deverá considerar 
o seguinte:

I - a divulgação dos critérios de seleção, o número de vagas por 
disciplina e o período de início e término das atividades da Monitoria;

II - o acadêmico poderá candidatar-se à seleção para a monitoria 
em mais de uma disciplina, sendo vedado o exercício cumulativo;

III - para o mesmo ano letivo, o acadêmico poderá ser de-
signado para até duas monitorias, desde que as disciplinas sejam 
ofertadas em semestres distintos; e

IV - uma disciplina poderá ter mais de um Monitor, desde 
que haja solicitação do docente e anuência da sua Unidade da 
Administração Setorial, e se tratando da categoria bolsista, apenas 
uma delas seja atendida com bolsa.

Parágrafo único. O quantitativo de monitoria por acadêmico, 
por ano letivo, previsto no inciso III deste artigo, poderá ser estendi-
do no caso de oferecimento de monitoria em período letivo especial.

Art. 12.  A resolução do Conselho de Unidade da Unidade da 
Administração Setorial de lotação da disciplina deverá conter as 
seguintes informações:

I - nome do curso;
IV - nome da disciplina;
V - semestre de oferta da disciplina;
VI - nome do monitor; e
VII - nome do professor responsável.

Capítulo VI
Do Desligamento

Art. 13. O desligamento do Monitor de Ensino de Graduação 
poderá ocorrer nos seguintes casos:

I - por solicitação do Monitor;
II - por trancamento da matrícula;
III - por solicitação do docente, mediante justi! cativa; ou
IV - por aplicação de situações especiais, tratadas em regu-

lamentação especí! ca, aprovada pelo Coeg.

Capítulo VII
Da Substituição

Art 14.  No caso da necessidade de substituição de Monitor 
durante o oferecimento da disciplina por motivos que não se 
enquadrem ao desligamento, será designado, preferencialmente, 
o candidato subsequente na ordem de classi! cação do processo 
seletivo, após con! rmação pelo docente responsável.

Parágrafo único. Não havendo candidatos aptos na seleção 
anterior, poderá ser realizado um novo processo de seletivo, desde 
que atenda o limite estipulado no § 3º do art. 3º, destas Normas.

Art. 15. No caso especí! co da substituição na categoria bol-
sista, se houver atuação conjunta com Monitor Voluntário, à pre-
ferência será do voluntário, seguido dos candidatos subsequentes 
na ordem de classi! cação do processo seletivo.

Parágrafo único. A substituição será submetida à apreciação 
do Conselho de Unidade da Unidade da Administração Setorial 
de lotação da disciplina, devendo o ato de designação ser enca-
minhado à Preg.

Capítulo VIII
Do Certi! cado

Art. 16.  Para a expedição do Certi! cado de Monitoria de 
Ensino de Graduação deverão ser observados:

I - a emissão de resolução pelo Conselho de Unidade da Uni-
dade da Administração Setorial, ao ! nal cada semestre, indicando 
o início e o término das atividades dos Monitores de ambas as 
categorias, para homologação do Pró-Reitor de Ensino de Gra-
duação, via Instrução de Serviço;

II - o cumprimento da carga horária, com frequência mínima 
obrigatória de setenta e cinco por cento da carga horária total 
destinada às ações da Monitoria, conforme estabelecido no PAM, 
comprovado pelo relatório ! nal;

III - a indicação, do nome da disciplina, do curso de ofereci-
mento da disciplina, o período da Monitoria, a carga horária total, 
o percentual de frequência cumprida pelo Monitor observando a 
frequência mínimo do inciso anterior e, também, as assinaturas 
do docente responsável e do Diretor da Unidade da Administração 
Setorial, de lotação da disciplina;
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IV - o registro de Certi! cado em livro especí! co, constando 
o número da Instrução de Serviço da Preg; e

V - a entrega do Certi! cado ao acadêmico, no prazo máximo 
de trinta dias, do término das atividades de Monitoria.

§ 1º  O Monitor terá direito ao Certi! cado de acordo com o 
período de oferecimento da disciplina, nos termos do disposto 
no inciso I, deste artigo, após a homologação por Instrução de 
Serviço do Pró-Reitor de Ensino de Graduação.

§ 2º  O Monitor que deixar de atender ao disposto no inciso I, 
deste artigo, receberá uma declaração, contendo as informações 
! xadas no inciso III.

Capítulo IX
Disposições Gerais

Art. 17.  A Monitoria de Ensino de Graduação não gera vínculo 
empregatício de qualquer natureza.

Art. 18.  Os casos omissos serão resolvidos em primeira ins-
tância pelo Conselho de Unidade da Unidade da Administração 
Setorial de lotação da disciplina, e restando divergências, serão 
resolvidos pelo Conselho de Ensino de Graduação.

RESOLUÇÃO Nº 331, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996; a Portaria nº 4.059, MEC, de 10 de dezembro 
de 2004; e o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, e o 
que consta no Processo nº 23104.011826/2011-01, resolve:

Art. 1º  Regulamentar a oferta de disciplinas no formato semi-
presencial para os Cursos de Graduação, presenciais, da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Poderão ser ofertadas no formato semipresencial, 
disciplinas dos cursos presenciais de graduação reconhecidos, 
desde que esta oferta não ultrapasse vinte por cento da carga 
horária total do curso.

§ 1º  Para ! ns desta Resolução, caracteriza-se uma disciplina 
no formato semipresencial, como disciplina constituída por ativi-
dades presenciais e a distância.

§ 2º A mediação didático-pedagógica das atividades a dis-
tância será realizada com o uso de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC).

§ 2º  A oferta da Carga Horária do caput deste artigo deve 
estar prevista no Projeto Pedagógico do Curso.

Art. 3º  O docente responsável por ministrar disciplina na 
modalidade semipresencial deverá estar capacitado e credenciado 
para atuar na modalidade semipresencial e/ou na modalidade EaD.

§1º  Cabe à Comissão Permanente da EAD, instituída pelo 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação, analisar as solicitações de cre-
denciamento do docente, mediante critérios estabelecidos pela Preg.

§2º.  Compete à Preg realizar o credenciamento, após mani-
festação da comissão.

Art. 4 º Cabe à Comissão Permanente da EAD analisar os 
Planos de Ensino das disciplinas ofertadas nesta modalidade.

§1º  O Plano de Ensino deverá ser encaminhado pelo Coor-
denador de Curso à Comissão no prazo estabelecido pela Preg.

§2º  Os demais procedimentos referentes ao Plano de Ensino 
devem ser realizados de acordo com a legislação vigente.

Art. 5º Somente as disciplinas teóricas poderão ser ofertadas 
na modalidade semipresencial.

§1º  Das disciplinas que envolvam atividades teóricas e prá-
ticas, somente a parte teórica poderá ser oferecida na modalidade 
semipresencial.

§2º  As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade 
referida no caput deverão ser presenciais.

Art. 6º  As disciplinas e o respectivo percentual oferecido a 
distância serão de! nidos na lista de oferta.

Art. 7º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 332, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo nº 
23104.011826/2011, resolve:

Art. 1º  Instituir a Comissão Permanente da EAD para sub-
sidiar a implantação e a implementação de ações voltadas para 
acompanhamento, planejamento, fortalecimento e a expansão 
do ensino a distância, dos Cursos de Graduação da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º  A Comissão será composta por cinco membros do-
centes, pertencentes à Carreira do Magistério Superior da UFMS, 
com a experiência e capacitação na área de EaD, indicados e 
designados pelo Pró-Reitor de Ensino de Graduação.

Parágrafo único. O Presidente da Comissão será o Chefe da 
Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância da Preg.

Art. 3º  Compete à Comissão:
I - elaborar propostas de normas e critérios para disciplinar 

as ações do ensino a distância;
II - analisar propostas de atividades de ensino, que envolvam 

a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs);
III - analisar os processos de criação e implantação de Cursos 

de Graduação na modalidade a distância;
IV - analisar os Planos de Ensino de disciplinas oferecidas no 

formato semipresencial;
V - analisar as solicitações de credenciamento de docentes 

para atuar no ensino a distância; e
VI - demais atribuições estabelecidas pelo Conselho de Ensino 

de Graduação.

Art. 4º  Os casos omissos são resolvidos pelo Conselho de 
Ensino de Graduação.

Art. 5º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Henrique Mongelli,
Presidente.


