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1º TERMO ADITIVO AO EDITAL  
MONITORIA NA GRADUAÇÃO DA PUC-SP (2°2019) 

 
A Pró-Reitoria de Graduaçao da PUC-SP torna público os novos prazos para a Monitoria do 
2º semestre de 2019, mantendo as demais diretrizes contidas no EDITAL, de 25 de junho de 
2019, conforme cronograma a seguir: 

 
CRONOGRAMA 

23 a 25/07 
Prazo complementar para o docente realizar solicitação de monitoria na 
modalidade individual ou por equipe pelo Fluig (https://fluig.pucsp.br) e 
preenchimento dos relatórios do 1°/2019. 

26/07 

Data Limite para as coordenações emitirem pareceres aprovando ou não as 
solicitações de monitoria pela plataforma Fluig, de acordo com os requisitos 
previstos pelo edital. Competirá aos Expedientes das Faculdades acompanhar a 
emissão desses pareceres e auxiliar as coordenações para que o prazo seja 
rigorosamente cumprido. 

29/07 PROGRAD informa a disponibilidade de auxílios financeiros às coordenações. 

31/07 

Data Limite para as coordenações atribuírem pela plataforma Fluig os auxílios 
financeiros disponibilizados pela PROGRAD, consultadas as Direçöes de 
Faculdade e NDEs. Os Expedientes das Faculdades deverão orientar as 
coordenações nesta etapa de maneira a garantir que o prazo estabelecido seja 
rigorosamente cumprido. 

01/08 
Prazo Limite para a PROGRAD validar pela plataforma Fluig a distribuição de 
auxílios financeiros feita elas coordenações. 

02/08 Divulgação dos resultados das monitorias aprovadas com e sem auxílio financeiro. 

19/08 

Data Limite para os(as) docentes responsáveis por monitorias com auxílio 
financeiro informarem pela plataforma Fluig os dados bancários dos monitores. A 
cobrança aos docentes para que estes façam a inserção dessas informações será dos 
Expedientes das Faculdades. Os prazos precisarão ser rigorosamente cumpridos 
para que não haja atrasos nos pagamentos da primeira parcela do auxílio. 

 
 

São Paulo, 10 de julho de 2019. 
 

 
Prof.ª Dr.ª Alexandra Fogli Serpa Geraldini 

Pró-Reitora de Graduação 


