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A  VICE-DIRETORA  DA  FACULDADE  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA  E  DANÇA  DA 

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  GOIÁS,  nos  termos  da  Resolução  CEPEC  nº. 

1604/2018, torna público as Normas Complementares ao Edital Complementar nº 01 

ao Edital PROGRAD nº. 23 de 22 de julho de 2019, da Pró-Reitoria de 

Graduação/Coordenação Geral de Monitoria  dos  Cursos  de  Graduação  da  UFG,  

visando  seleção  de  discentes  dos cursos de graduação para o Programa de Monitoria 

2019/2. 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo objeto destas Normas Complementares destina-se à seleção 

de discentes dos cursos de graduação da FEFD/UFG para o preenchimento das 

vagas remanescentes do Processo Seletivo de discentes dos cursos de graduação 

para o Programa de Monitoria da UFG – Regional Goiânia, para o período letivo 

2019/2. 

1.2. São concebidas duas modalidades de monitoria: 

a)  Monitoria  remunerada:  o  monitor  receberá  uma  bolsa  mensal  no  valor  de  R$  

394,00  em  conformidade  com  o  Anexo  I  do  Edital  PROGRAD  nº. 23, de 22 de 

julho de 2019. 

b) Monitoria voluntária: o monitor não receberá bolsa. 

1.2.  A  carga  horária  destinada  às  atividades  de  monitoria  é  de  12  (doze)  horas 

semanais,  em  horários  definidos pelo(a)  professor(a)  orientador(a)  e  de  acordo  as 

necessidades do Programa de Monitoria. 
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2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1.   Poderá   se   inscrever   o   estudante   devidamente   matriculado   em   curso   

de Graduação da UFG e com aprovação no componente curricular pleiteado. 

2.2.   As   inscrições   serão   realizadas   exclusivamente   via   SIGGA,   a   partir   de 

13/09/2019 até o dia 25/09/2019, exclusivamente, via SIGAA 

 

SIGAA     Portal   Discente      Monitoria ...Inscrever-se   em   Seleção   de 

Monitoria      Buscar oportunidades       Monitoria 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1.   O   exame   de   seleção   será   realizado   por   uma   comissão   de   professores 

designada  para  este  fim. No quadro abaixo aparece o tipo de avaliação a ser realizada 

para cada componente curricular. 

3.2. As avaliações acontecerão no dia 27 de setembro de 2019. 

3.2. Os Componentes Curriculares/Área, professor(a) orientador(a), quantidade de 

vagas e tipo de avaliação deste processo seletivo estão apresentados no quadro a 

seguir. 

 

COMPONENTE CURRICULAR ORIENTADOR/A 
Modalidade  Tipo de 

avaliação Rem Vol 

FEF0105 - METODOLOGIA DE ENSINO 
E PESQ. EM GINÁSTICA ESCOLAR 
  

JULIANA ALVES 
CARNEIRO 

1 1 Prova 
escrita e 
entrevista 

Legenda: Rem = Remunerada; Vol = Voluntária 

 

 

4. DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  

4.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 30 de setembro de 2019 nos canais 

oficiais da Unidade Acadêmica como: quadro de avisos, endereço eletrônico 

www.fefd.ufg.br e outros. 

4.2. Após a divulgação do resultado preliminar, o candidato poderá interpor recurso ao 

resultado no dia 01 de outubro de 2019, via e-mail: sissilia@ufg.br. 

http://www.xxxxxxxxxxx.ufg.br/
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4.2. O resultado dos recursos será divulgado dia 02 de outubro de 2019 nos canais 

oficiais da  Unidade Acadêmica como: quadro de avisos, sítio www.fefd.ufg.br e outros. 

4.3.  O resultado final será divulgado  no dia 02 de outubro de 2019, nos mesmos 

canais mencionados no item 4.1. 

 

5. DOS SELECIONADOS PARA MONITORIA REMUNERADA E VOLUNTÁRIA  

5.1. Caso  o  monitor  seja  aprovado  na  vaga  de  monitoria  remunerada,  mas  não 

deseje receber a bolsa, seja em razão de já ser beneficiário de outra modalidade de bolsa  

ou  por  qualquer  outro  motivo,  ele  deve  manifestar  a  recusa  logo  após  o resultado  

final  do  processo  seletivo,  no  dia 03 de outubro de 2019,  para que possa assumir a 

vaga de monitoria voluntária, pelo SIGAA: 

 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria   Meus Projetos de Monitoria   

 Aceitar ou Recusar Monitoria 

 

5.2.  Sendo requisito obrigatório, os selecionados para a monitoria remunerada ou 

voluntária, que não atenderem o item 6.2 serão eliminados do processo seletivo. 

5.3. Para iniciar as atividades de monitoria os selecionados, remunerada ou voluntária, 

devem ACEITAR a monitoria no dia 03 de outubro de 2019, via SIGAA: 

 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria   Meus Projetos de Monitoria   

 Aceitar ou Recusar Monitoria 

 

5.4. Sendo requisito obrigatório, os selecionados para a monitoria remunerada ou 

voluntária, que não atenderem o item 5.3 serão eliminados do processo seletivo. 

5.5.  Os(as)  estudantes selecionados(as) para a monitoria remunerada devem 

OBRIGATORIAMENTE atualizar seus dados bancários e endereço de e-mail no SIGAA 

 

SIGAA  Portal Discente  Dados Cadastrais 
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5.6. É vedada a acumulação de bolsa de monitoria com outra modalidade de bolsa 

acadêmica, exceção feita à Bolsa de Assistência Estudantil. 

 

6. DAS BOLSAS 

6.1. Em caso de vagas de bolsas não preenchidas, a seleção dos novos estudantes será 

realizada de acordo com o seguinte critério: serão convocados os estudantes aprovados  

no  processo  em  vagas  de  monitoria  voluntária,  em  disciplinas  que tenham 

orientadores que não tenham monitor bolsista no mesmo semestre, dando prioridade 

para disciplinas com maior número de reprovações nos anos anteriores. 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Os casos omissos serão decididos pela  Coordenação de Monitoria Local e/ou 

Direção da Unidade Acadêmica. 

 

 

Goiânia, 13 de setembro de 2019. 

 

 

 

Profa. Sissilia Vilarinho Neto 

Vice-Diretora da Faculdade de Educação Física e Dança
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Processo Seletivo para preenchimento de vagas pelo Programa de Monitoria para o 

curso de graduação. 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

13 de setembro de 
2019 
 

Publicação  das  Normas  Complementares  Normas 
Complementares ao Edital Complementar nº 01 ao 
Edital PROGRAD nº. 23 de 22 de julho de 2019,  
contendo  as  normas  do Programa de Monitoria da 
Faculdade de Educação Física e Dança. 
 

13 de setembro de 
2019 até 25 de 
setembro de 2019 

Período de inscrição via SIGAA. 
SIGAA   Portal  Discente   Monitoria   Inscrever-se  
em Seleção de Monitoria  Buscar oportunidades  
Monitoria 
 

27 de setembro de 
2019 

Realização das avaliações. 
 

30 de setembro de 
2019 

Divulgação  do  resultado  preliminar  nos  canais  
oficiais  da Unidade    Acadêmica,    como:    quadro    
de    avisos,    sítio www.fefd.ufg.br. 
 

01 de outubro de 2019 Interposição  de   recurso ao resultado preliminar pelo 
e-mail: sissilia@ufg.br 
 

02 de outubro de 2019 Divulgação do resultado dos recursos ao resultado 
preliminar 

02 de outubro de 2019 Divulgação do resultado final nos canais oficiais da 
Unidade Acadêmica, como: quadro de avisos, 
www.fefd.ufg.br 
 

03 de outubro de 
2019 
 

Prazo para aceitar ou recusar a monitoria via SIGAA. 
SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Meus projetos 
de Monitoria Aceitar ou Recusar Monitoria 
 

03 de outubro de 
2019 

Início das atividades 
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