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MONITORIA

Onde se lê:

6. DO CALENDÁRIO

Período de Inscrição*

De 18/02/2020 a 28/02/2020

Realizar a inscrição através deste
link

Divulgação dos conteúdos de prova Disponível neste link

Homologação das inscrições
03/03/2020

 (disponível neste link)

Ingresso de recurso referente às inscrições 04/03/2020

(disponível neste link)

Resultado dos recursos referente às inscrições
06/03/2020

(disponível neste link)

Realização das Provas**

13/03/2020

Às 16:00 na central de aulas

Sala a definir

Divulgação do resultado parcial das provas
19/03/2020

disponível neste link

Data para entrada de recursos referente ao 
resultado das provas 

 20/03/2020

disponível neste link

Resultado Final após recursos
23/03/2020

disponível neste link

Reunião de recepção e orientação dos 
aprovados (bolsistas e voluntários)

27/03/2020

Às 16:00 na central de aulas
Sala a definir

Início das Atividades de Monitoria 01/04/2020

*As inscrições, bem como os recursos, deverão ser efetuadas através dos links 
disponibilizados no calendário acima
**No dia da realização da prova, os professores orientadores de cada disciplina, estarão 
no referido local para aplicação de todas as provas (na sala informada) bem como em 
laboratórios quando for o caso.

Av. Tranquilino C. Lemos, 671 – Dinamérica Campina Grande (PB) – CEP: 58432-300
Telefax: (83) 2102 6262/ Site: www.ifpb.edu.br

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15F--BdJoAx04m5HPkl1_ONr_DcS7ciUgEKXp6KL9Iek/edit?usp=sharing
https://forms.gle/9dL7mus3htzXRjhQ9
https://drive.google.com/drive/folders/1X0eDmEMpyv_LDDBsrvzTC6ry16KyAqdz?usp=sharing
https://forms.gle/XWm9erx78V6mnM548
https://drive.google.com/drive/folders/1RvxA59B21UN-48ORxm1bzXbzzvuBSwNT?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vS6VaTHHzN-eqGpZij4izuv_H69XvbQE7rlx4FOVy_U/edit?usp=sharing
https://forms.gle/VCYGZ9xffq8bHvgt5
https://drive.google.com/drive/folders/14nSE2lVvOnTOW30cIHWTwJNZGN-cjPrg?usp=sharing
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Leia-se

6. DO CALENDÁRIO

Período de Inscrição*

De 18/02/2020 a 04/03/2020

Realizar a inscrição através deste
link

Divulgação dos conteúdos de prova Disponível neste link

Homologação das inscrições
06/03/2020

 (disponível neste link)

Ingresso de recurso referente às inscrições 09/03/2020

(disponível neste link)

Resultado dos recursos referente às inscrições
10/03/2020

(disponível neste link)

Realização das Provas**

13/03/2020

Às 16:00 na central de aulas

Sala a definir

Divulgação do resultado parcial das provas
19/03/2020

disponível neste link

Data para entrada de recursos referente ao 
resultado das provas 

 20/03/2020

disponível neste link

Resultado Final após recursos
23/03/2020

disponível neste link

Reunião de recepção e orientação dos 
aprovados (bolsistas e voluntários)

27/03/2020

Às 16:00 na central de aulas
Sala a definir

Início das Atividades de Monitoria 01/04/2020

*As inscrições, bem como os recursos, deverão ser efetuadas através dos links disponibilizados
no calendário acima
**No dia da realização da prova, os professores orientadores de cada disciplina, estarão no 
referido local para aplicação de todas as provas (na sala informada) bem como em laboratórios 
quando for o caso.

Campina Grande, 28 de fevereiro 2020.

Ana Cristina Alves de Oliveira Dantas
Diretora de Desenvolvimento do Ensino 

Moacy Pereira da Silva
Coordenador do NAPMT
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/15F--BdJoAx04m5HPkl1_ONr_DcS7ciUgEKXp6KL9Iek/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X0eDmEMpyv_LDDBsrvzTC6ry16KyAqdz?usp=sharing
https://forms.gle/XWm9erx78V6mnM548
https://drive.google.com/drive/folders/1RvxA59B21UN-48ORxm1bzXbzzvuBSwNT?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vS6VaTHHzN-eqGpZij4izuv_H69XvbQE7rlx4FOVy_U/edit?usp=sharing
https://forms.gle/VCYGZ9xffq8bHvgt5
https://drive.google.com/drive/folders/14nSE2lVvOnTOW30cIHWTwJNZGN-cjPrg?usp=sharing
https://forms.gle/9dL7mus3htzXRjhQ9

