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COMPILAÇÃO – Praxe de seleção de projetos e bolsistas PEEG 
(Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação). 
 
 
 
 

O presente documento é a compilação da 
praxe utilizada pela Secretaria da Comissão 
de Graduação – EACH (subordinada à Chefia 
do Serviço de Graduação), para elaboração da 
listagem de projetos e alunos contemplados 
pelo PEEG. 

 
 
 
 
O Edital PRG dispõe sobre a seleção dos projetos, cabendo à CG fazer a apreciação dos objetivos 
do projeto de disciplina, bem como analisar a justificativa do docente e a inserção do monitor em 
uma das possíveis atividades de monitoria.  
 

A seleção dos alunos-monitores entre os inscritos deverá ser realizada com base: no mérito 
acadêmico; no desempenho na disciplina que pretende atuar como monitor; e na análise da carta de 
motivação do candidato. 

 

Para atendimento destas bases dadas pela PRG, a CG, por meio de sua Secretaria procede da 
seguinte forma: 

 

i. Em havendo mais de um aluno candidato em um mesmo projeto, pede-se ao docente do 
projeto que indique dois alunos em ordem de preferência (em não havendo tal 
manifestação, os alunos são classificados pelo índice e o de melhor índice será o indicado). 

 

ii. O nome e dados desse aluno preferencial (ou eventualmente do único inscrito) de cada 
projeto é inserido em tabela da forma a seguir: 

 

Disciplina   Projetos Docentes 
Aluno 

indicado  
nota na 

Disciplina 

Média 
considerando 
reprovações 

Média 
do curso 

Índice 

ACHxxxx Xxxxxx Aaaaa Cccccc 7 8,5 6,1 
= média considerando 
reprovações ÷ média 

do curso 

ACHyyyy Yyyyyy Bbbbbb Ddddd 9,8 9 6,7 
= média considerando 
reprovações ÷ média 

do curso 

 

iii. A tabela é então ordenada pelo índice de forma decrescente. 

 

 

 

 



Elaborado por Marcia Regina Fracaro dos Santos – Secretaria – CG – EACH em 23.03.2022. 
Revisado em 14.03, 04.07, 12.08.2022 e 08.03.2023. 

iv. Na eventualidade de o mesmo aluno se inscrever e ser indicado em mais de um projeto: 

o Caso ele seja o único inscrito em um dos projetos:  

 Este aluno fica no projeto em que é o único inscrito; e 

 No outro projeto coloca-se o segundo indicado. 

o Caso ele seja o único inscrito em mais de um projeto: 

 O nome dele será mantido no projeto em que teve a melhor nota na 
disciplina; e 

 O outro projeto em que ele teve nota menor na disciplina fica sem inscrito. 

o Caso ele tenha recebido indicação direta por mais de um docente:  

 O nome dele será mantido no projeto em que teve a melhor nota na 
disciplina; e 

 No outro projeto coloca-se o segundo indicado. 

 
v. Na eventualidade de um mesmo docente ter mais de um projeto, mantem-se na lista de 

seleção somente o projeto que tiver o aluno de melhor índice. 

 
vi. Consideradas as eventualidades acima, são contemplados os projetos em ordem de índice 

até o limite de bolsas disponibilizadas. 

 
 

 
 

Exemplo: 35 bolsas, 70 projetos: serão contemplados os projetos cujos alunos indicados fiquem 
entre os 35 primeiros conforme o índice e considerando as regras acima. 

 
 

Outras intercorrências: 
 
O indicado não pode assumir (formou-se, tem outra bolsa, desistência, etc.): serão chamados os 
demais indicados no mesmo projeto, conforme ordem de indicação do docente ou de índice (caso o 
docente não tenha feito a indicação). 
 
 
 
 
 


