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1 - HOMOLOGAR PROJETO
O intuito desse manual é auxiliar a Comissão de Monitoria na
homologação de projetos de Monitoria.
Índice do processo:
1 – Homologar projeto de Monitoria.
Após o projeto ter sido distribuído para homologação, a etapa
seguinte é a homologação (ou não) do projeto de Monitoria.
Para isso, o membro da Comissão selecionado deverá seguir o
caminho:

SIGAA → Ensino → Projetos → Projeto de Monitoria →
Homologar Projetos

Caso o membro da Comissão selecionado seja um
técnico administrativo, ele deverá acessar o Portal
Administrativo, se direcionar ao módulo de Monitoria
onde vai constar apenas esta funcionalidade.

1 - HOMOLOGAR PROJETO
A tela seguinte vai apresentar todos os projetos de Monitoria que
estão dependentes de sua homologação. Selecione o projeto que
você deseja homologar clicando no ícone “Homologar Projeto”,
destacado abaixo:

Esta é a tela de emissão de parecer do projeto:

Marque SIM para que o projeto seja homologado ou NÃO caso a
proposta de Monitoria não esteja de acordo com os requisitos
listados na resolução do CONEPE.
Escreva o parecer e clique em EMITIR O PARECER.
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Caso tenha assinalado SIM na pergunta anterior essa será a tela de
confirmação de parecer do projeto:

Clique em CONFIRMAR PARECER para consolidar o processo.
Caso o membro da Comissão tenha marcado NÃO, na tela de emissão
de parecer, ele deverá inserir um arquivo comprobatório explicando
as razões que o levaram a não homologar o projeto. Depois confirme
o parecer.

Após esse processo, o DELIB irá publicar o resultado do Edital. Os projetos que
forem homologados pela comissão de monitoria serão classificados como
RECOMENDADOS, podendo então serem executados. Já aqueles que não
forem homologados, serão classificados como NÃO RECOMENDADOS, não
podendo serem executados.

