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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 FACULDADE DE FILOSOFIA 

 PLANO DE TRABALHO DA MONITORIA 2021/2 

 Projeto de Ensino: Projeto de ensino da Faculdade de Filosofia UFG 2021/2 
 Coordenador(a): Mar�na Korelc 
 Nº do Processo SEI: 23070.067600/2021-62 

 Este  Plano  de  trabalho  de  monitoria  des�na-se  a  descrição  das  a�vidades  de  monitoria  propostas 

 no  projeto  de  ensino  Projeto  de  ensino  da  Faculdade  de  Filosofia  UFG  2021/2  e  também  o 

 estabelecimento  de  critérios  para  a  seleção  dos  estudantes  dos  cursos  de  graduação  para  o 

 desenvolvimento  de  a�vidades  no  período  le�vo  de  2021/2,  em  conformidade  com  a  Resolução 

 CEPEC/UFG nº 1693, de 10 de setembro de 2021. 

 ATIVIDADES DE MONITORIA 

 A  carga  horária  des�nada  às  a�vidades  para  cada  monitor(a)  é  de  12  (doze)  horas  semanais  e 

 serão concedidas duas modalidades de monitoria, sendo: 

 a)  4  vagas  de  monitoria  remunerada:  o  monitor  receberá  uma  bolsa  mensal,  sendo  valores  e 

 período  estabelecidos  em  edital  a  ser  publicado  pela  Comissão  de  Monitoria  da  Região 

 Metropolitana de Goiânia. 

 b)  10 vagas de monitoria voluntária: o monitor não  receberá bolsa. 

 Os  Componentes  Curriculares,  professor(a)  orientador(a),  quan�dade  de  vagas  e  modalidade  de 

 monitoria, critérios de seleção e descrição das a�vidades estão apresentados a seguir: 

 ÁREA DE 
 ATUAÇÃO/ 

 COMPONENTE(S) 
 CURRICULAR(ES) 
 VINCULADO(S) - 

 CÓDIGO  : 

 ORIENTADOR(A)  Nº DE VAGAS 
 /NATUREZA  CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 

 Filosofia Polí�ca  Prof. Dr. Renato 
 Moscateli 

 Duas vagas: 

 Uma 
 vaga/monitoria 

 remunerada 

 1º)  No  processo  sele�vo,  serão  u�lizados  como 
 critérios: 
 1)  Prova  oral  sobre  os  assuntos  do  componente 
 curricular (peso 2); 
 2)  Nota  final  ob�da  pelo  aluno  no  componente 
 curricular (peso 1). 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2643010&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000017&infra_hash=c68b78132d7d010e2a996a51e97ef3619ea789c9ede1216b2fe3d0f1b57a5f63


 Uma 
 vaga/monitoria 

 voluntária 

 2º)  Horário  e  local:  18/01/2022,  às  14:00  h,  por 
 videoconferência  (Google  Meet)  (O  link  será 
 comunicado aos inscritos posteriormente) 

 3º)  Critérios  de  desempate  de  acordo  com  Edital 
 publicado  pela  Comissão  de  Monitoria  da  Região 
 Metropolitana de Goiânia. 

 4º) Conteúdo da avaliação 
 - Estado de natureza e estado civil. 
 Bibliografia 
 Leviatã  , de Thomas Hobbes: capítulos 13 a 18. 
 Contrato Social  , de Jean-Jacques Rousseau: 
 capítulos 6 a 9 do livro 1, e capítulos 1 a 6 do livro 
 2. 

 5º) Nota do componente curricular: enviar 
 extrato acadêmico para o e-mail 
 rmoscateli@ufg.br  até dia 17/01/2022. 

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 

 1. Planejar a�vidades (reuniões com professor(a) orientador(a)); 
 2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas; 
 3.  Auxiliar  o(a)  professor(a)  na  orientação  de  estudantes  em  trabalhos  e  eventos  acadêmicos  (seminários,  cursos, 
 debates e sessões de estudo); 
 4.  Auxiliar  os  professores  no  desenvolvimento  de  a�vidades  assíncronas  e  síncronas  propostas  em  ambientes 
 virtuais de aprendizagem; 
 5. Realizar a�vidade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular; 
 6. Par�cipar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das a�vidades de monitoria. 
 7.  Par�cipar  das  reuniões  com  o  grupo  de  monitores,  para  planejar  e  avaliar  as  a�vidades  e  par�lhar  as  experiências 
 com os demais monitores; 
 8. Auxiliar os professores no acompanhamento dos estudantes com dificuldades e faltas. 

 HORÁRIO DAS ATIVIDADES*  (a ser confirmado com estudantes  selecionados) 
 Período  2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira 

 Matu�no 

 Plantão de 
 dúvidas sobre 

 objetos de 
 aprendizagem 

 relacionados ao 
 componente 

 curricular 

 Auxiliar/ 
 acompanhar o(a) 

 professor(a) 
 durante as aulas 

 teóricas 

 Vesper�no 

 Auxiliar o(a) 
 professor(a) na 
 orientação de 
 estudantes em 

 trabalhos e 
 eventos 

 acadêmicos 

 Reuniões com 
 professor(a) 

 orientador(a) 

 Auxiliar  os 
 professores  no 
 desenvolvimen-t 
 o  de  a�vidades 
 assíncronas  e 
 síncronas 
 propostas  em 
 ambientes 
 virtuais  de 
 aprendizagem 

 Noturno 

 Plantão de 
 dúvidas sobre 

 objetos de 
 aprendizagem 

 relacionados ao 
 componente 

 curricular 

 Auxiliar/ 
 acompanhar o(a) 

 professor(a) 
 durante as aulas 

 teóricas 

mailto:rmoscateli@ufg.br


 ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
 COMPONENTE(S) 
 CURRICULAR(ES) 
 VINCULADO(S) - 

 CÓDIGO  : 

 ORIENTADOR(A)  Nº DE 
 VAGAS 

 /NATUREZA 

 CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 

 Meta�sica (FAF0171) / 
 Ontologia e Meta�sica 
 (FAF0096) 

 Prof.ª Dr.ª Mar�na 
 Korelc 

 1 vaga / 
 monitoria 
 remunerada 

 1 vaga/ 
 monitoria 
 voluntária 

 No processo sele�vo, serão u�lizados como 
 critérios: 
 1º) - Entrevista / Prova oral sobre o conteúdo do 
 componente curricular (peso 5) 
 - Nota do componente curricular (peso 5) 

 2º) Horário e local: 17.01.2021, às 14h, via Google 
 Meet. Link: 
 h�ps://meet.google.com/rfv-wddm-qhe 

 3º) Critérios de desempate de acordo com Edital 
 publicado pela Comissão de Monitoria da Região 
 Metropolitana de Goiânia 

 4º) Conteúdo da avaliação: 
 O conceito de ser em Platão, Aristóteles e Tomás 
 de Aquino 

 5º) Enviar o extrato acadêmico com a nota do 
 componente curricular para o e-mail 
 mar�na@ufg.br  , até dia 15.01.2022. 

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 

 1. Par�cipar das reuniões com a professora orientadora e com o grupo de monitores, para planejar e avaliar as 
 a�vidades e par�lhar as experiencias com os demais monitores; 
 2. Auxiliar/acompanhar a professora durante as aulas teóricas; 
 3. Auxiliar os professores no desenvolvimento de a�vidades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
 virtuais de aprendizagem; 
 4. Auxiliar os professores na organização e execução de trabalhos e eventos acadêmicos; 
 5. Auxiliar os professores na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos; 
 6. Realizar a�vidade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular; 
 7. Auxiliar os professores no acompanhamento dos estudantes com dificuldades e faltas; 
 8. Estudo e aprofundamento pessoal sobre o conteúdo do componente curricular. 

 HORÁRIO DAS ATIVIDADES  (a ser confirmado com estudantes  selecionados)  * 
 Período  2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira 
 Matu�no  Auxiliar/acompa 

 nhar a 
 professora 
 durante as aulas 
 teóricas 

 Plantão de 
 dúvidas, 
 acompanhament 
 o dos 
 estudantes* 

 Vesper�no  Estudo pessoal; 
 Plantão de 
 dúvidas* 

 Auxiliar os 
 professores no 
 desenvolvimento 
 de a�vidades 
 assíncronas e 
 síncronas 
 propostas em 
 ambientes 
 virtuais de 
 aprendizagem; 

 Plantão de 
 dúvidas, 
 acompanhament 
 o dos 
 estudantes** 

https://meet.google.com/rfv-wddm-qhe
mailto:martina@ufg.br


 reuniões com a 
 professora 
 orientadora* 

 Noturno  Plantão de 
 dúvidas, 
 acompanhament 
 o dos 
 estudantes* 

 Auxiliar/acompa 
 nhar a 
 professora 
 durante as aulas 
 teóricas 

 ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
 COMPONENTE(S) 
 CURRICULAR(ES) 
 VINCULADO(S) - 

 CÓDIGO  : 

 ORIENTADOR(A)  Nº DE 
 VAGAS 

 /NATUREZA 

 CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 

 Laboratório de produção 
 filosófica  (FAF0184) 

 /  Didá�ca IV – 
 (FAF0003) 

 Prof.ª Dr.ª Adriana 
 Delbó 

 1 vaga / 
 monitor 
 bolsista 

 3 vagas / 
 monitor 
 voluntário 

 1º) Prova escrita/ entrevista (peso 2) 
 Nota do componente curricular (  Didática III e/ou 
 Laboratório de Produção Filosófica) (peso 1) 
 2º) Horário e local: 18 de janieiro 2022, às 14h, 
 pelo Google meet. 
 3º) Critérios de desempate de acordo com Edital 
 publicado pela Comissão de Monitoria da Região 
 Metropolitana de Goiânia 
 4º) Conteúdo da avaliação 
 1.  DELBÓ, Adriana. "Tramas da Filosofia: entre o 

 pensamento e a avaliação". In: FELÍCIO, Carmelita 
 Brito de Freitas (org). Filosofia: entre o ensino e a 
 pesquisa - Ensaios de formação. Goiânia: Edições 
 Ricochete, 2012. 

 2.  RODRIGO, Lídia Maria. Filosofia em sala de aula - 
 Teoria e prática para o Ensino Médio. Campinas, SP: 
 Autores Associados, 2009 (Coleção Formação de 
 Professores), p. 94-96. 

 5º) (enviar extrato acadêmico com a nota do 
 componente curricular para o e-mail  delbo@ufg.br 
 até dia 15.01.2022. 

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 

 1. Planejar a�vidades (reuniões com professora orientadora (30 min); 
 2. Auxiliar/acompanhar a professora durante as aulas teóricas (2h); 
 3. Auxiliar/acompanhar a professora durante as aulas prá�cas (2h); 
 4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e 
 sessões de estudo) (1h) 
 5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, 
 debates e sessões de estudo) (1h) 
 6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de a�vidades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
 virtuais de aprendizagem (30 min). 
 7. Realizar a�vidade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular, 
 auxiliar os estudantes com baixo rendimento (4h); 
 8. Auxiliar a professora no processo de verificação de aprendizagem (correção de provas e a�vidades, relatórios, 
 etc.) (1h) 
 9. Par�cipar das reuniões com o grupo de monitores, para planejar e avaliar as a�vidades e par�lhar as experiências 
 com os demais monitores; 
 10. Auxiliar os professores no acompanhamento dos estudantes com dificuldades e faltas. 
 HORÁRIO DAS ATIVIDADES*  (com exceção do horário da  5ª feira de manhã, os demais horário podem ser  alterados 

 conforme disponibilidade da/o estudante selecionada/o) 
 Período  2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira 
 Matu�no  8h00 – 12h00 
 Vesper�no  14h00 – 18h00  14h00 – 18h00 

mailto:delbo@ufg.br


 Noturno 

 ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
 COMPONENTE(S) 
 CURRICULAR(ES) 
 VINCULADO(S) - 

 CÓDIGO  : 

 ORIENTADOR(A)  Nº DE 
 VAGAS 

 /NATUREZA 

 CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 

 Filosofia Medieval (FAF 
 0035, FAF 0165) 

 Prof. Dr. Vitor 
 Mauro Bragança 

 1 vaga / 
 monitoria 
 remunerada 

 1 vaga/ 
 monitoria 
 voluntária 

 1)No processo sele�vo, será u�lizada como critério 
 a nota do componente curricular. 

 2) Critérios de desempate de acordo com Edital 
 publicado pela Comissão de Monitoria da Região 
 Metropolitana de Goiânia 

 3) Enviar o extrato acadêmico com a nota do 
 componente curricular para o e-mail  vmb@ufg.br  , 
 até dia 15.01.2022. 

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 

 1. Par�cipar das reuniões com o professor orientador e com o grupo de monitores, para planejar e avaliar as 
 a�vidades e par�lhar as experiencias com os demais monitores; 
 2. Auxiliar/acompanhar o professor durante as aulas teóricas; 
 3. Auxiliar os professores no desenvolvimento de a�vidades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
 virtuais de aprendizagem; 
 4. Auxiliar os professores na organização e execução de trabalhos e eventos acadêmicos; 
 5. Auxiliar os professores na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos; 
 6. Realizar a�vidade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular; 
 7. Auxiliar os professores no acompanhamento dos estudantes com dificuldades e faltas; 
 8. Estudo e aprofundamento pessoal sobre o conteúdo do componente curricular. 

 HORÁRIO DAS ATIVIDADES  (*a ser confirmado com estudantes  selecionados) 
 Período  2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira 
 Matu�no  8h00 – 12h00 
 Vesper�no  14h00-16h00*  14h00-16h00* 
 Noturno  19h00 – 22h00 

 ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
 COMPONENTE(S) 
 CURRICULAR(ES) 
 VINCULADO(S) - 

 CÓDIGO: 

 ORIENTA- 
 DOR(A) 

 Nº DE 
 VAGAS / 
 NATU- 
 REZA 

 CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES 
 DA 

 SELEÇÃO: 

 Leitura e Escrita de 
 Textos Filosóficos: 
 (FAF0167) / Oficina 
 Monográfica I: 
 FAF0091 

 Prof.ª Dr.ª 
 Constança 
 Barahona 

 2 vagas / 
 monitoria 
 voluntária 

 1º) Prova oral / entrevista (peso 2) 
 Nota do componente curricular (peso 1) 

 2º) Horário e local: 10h AM no dia 18 de janeiro 
 2022 via Google Meet: 
 meet.google.com/cxp-duzi-dks 

 3º) Critérios de desempate de acordo com Edital 
 publicado pela Comissão de Monitoria da Região 
 Metropolitana de Goiânia 

 4º) Conteúdo da entrevista: Normas ABNT, 
 habilidade de interpretação de texto 

 5º) Nota do componente curricular (enviar extrato 
 acadêmico para o e-mail 
 constancabarahona@ufg.br  , até dia 15.01.2022. 

mailto:vmb@ufg.br
mailto:constancabaharona@ufg.br


 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 

 1. Par�cipar das reuniões com a professora orientadora e com o grupo de monitores, para planejar e avaliar as 
 a�vidades e par�lhar as experiências com os demais monitores; 
 2. Auxiliar/acompanhar a professora durante as aulas teóricas e prá�cas; 
 3. Auxiliar a professora no desenvolvimento de a�vidades assíncronas e síncronas propostas em ambientes virtuais 
 de aprendizagem; 
 4. Auxiliar a professora na organização e execução de trabalhos e eventos acadêmicos; 
 5. Auxiliar a professora na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos; 
 6. Realizar a�vidade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular; 
 7. Auxiliar a professora no acompanhamento dos estudantes com dificuldades e faltas. 

 HORÁRIO DAS ATIVIDADES*  (a ser confirmado com estudantes  selecionados) 
 Período  2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira 
 Matu�no  10:30h - 12h  8h - 12h 
 Vesper�no  14h –15h 
 Noturno  18:30h - 20h  18h - 22h 

 ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
 COMPONENTE(S) 
 CURRICULAR(ES) 
 VINCULADO(S) - 

 CÓDIGO  : 

 ORIENTADOR(A)  Nº DE 
 VAGAS 

 /NATUREZA 

 CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 

 Tópicos de Filosofia das 
 Ciências  FAF0153 
 / Tópicos de Filosofia I - 
 FAF0127: 
 Epistemologia 

 Fábio Ferreira de 
 Almeida 

 1 vaga / 
 monitor 
 voluntário 

 1)Na seleção será considerada a nota do 
 componente curricular. Critério: Média superior ou 
 igual a 8,0 nas disciplinas Filosofia Moderna, 
 Filosofia Contemporânea e Filosofia das Ciências. 
 2) Critérios de desempate de acordo com Edital 
 publicado pela Comissão de Monitoria da Região 
 Metropolitana de Goiânia 

 3)Enviar extrato acadêmico para o e-mail 
 fabio_ferreira_almeida@ufg.br  , até 15 de janeiro 
 de 2022. 

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 1.Acompanhar as aulas teóricas es�mulando as discussões dos temas tratados; 
 2.Realizar a�vidade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular; 
 3.Discu�r e avaliar com o professor as dificuldades apresentadas pelos estudantes. 
 4. Par�cipar das reuniões com o grupo de monitores, para planejar e avaliar as a�vidades e par�lhar as experiências 
 com os demais monitores; 
 5. Auxiliar os professores no acompanhamento dos estudantes com dificuldades e faltas. 

 HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 
 Período  2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira 
 Matu�no  Encontros 

 presenciais 
 Vesper�no 
 Noturno 

 ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
 COMPONENTE(S) 
 CURRICULAR(ES) 
 VINCULADO(S) - 

 CÓDIGO  : 

 ORIENTADOR(A)  Nº DE 
 VAGAS 

 /NATUREZA 

 CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 

 Filosofia 

mailto:fabio_ferreira_almeida@ufg.br


 Contemporânea (FAF 
 0170) / Filosofia 
 Contemporânea 
 analí�ca (FAF 0033) / 
 Filosofia 
 Contemporânea 
 con�nental (FAF0034) 

 Prof. Rafael 
 Carneiro Rocha 

 1 vaga / 
 monitoria 
 voluntária 

 1.No processo sele�vo, será u�lizada como critério 
 a nota do componente curricular. 
 Recomendo a leitura do plano de ensino da 
 disciplina para verificação de interesse na proposta 
 do curso. 
 2. Critérios de desempate de acordo com Edital 
 publicado pela Comissão de Monitoria da Região 
 Metropolitana de Goiânia 
 3.Enviar o extrato acadêmico com a nota do 
 componente curricular para o e-mail  rafael 
 carneiro@ufg.br  , até dia 15.01.2022. 

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 

 1. Par�cipar das reuniões com o professor orientador e com o grupo de monitores, para planejar e avaliar as 
 a�vidades e par�lhar as experiencias com os demais monitores; 
 2. Auxiliar/acompanhar o professor durante as aulas teóricas; 
 3. Auxiliar os professores no desenvolvimento de a�vidades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
 virtuais de aprendizagem; 
 4. Auxiliar os professores na organização e execução de trabalhos e eventos acadêmicos; 
 5. Auxiliar os professores na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos; 
 6. Realizar a�vidade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular; 
 7. Auxiliar os professores no acompanhamento dos estudantes com dificuldades e faltas; 
 8. Estudo e aprofundamento pessoal sobre o conteúdo do componente curricular. 

 HORÁRIO DAS ATIVIDADES  *Proposta sujeita à alteração  conforme disponibilidade do(a) monitor(a) 
 Período  2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira 
 Matu�no  Leitura de 

 bibliografia da 
 disciplina* 

 Realizar 
 a�vidade de 
 plantão de 
 dúvidas sobre 
 objetos de 
 aprendizagem 
 relacionados ao 
 componente 
 curricular* 

 Par�cipar de 
 reuniões 
 remotas mensais 
 com o 
 professor(a) 
 orientador(a) 
 para avaliação 
 das a�vidades 
 de monitoria* 

 Auxiliar/ 
 acompanhar o(a) 
 professor(a) 
 durante as aulas 
 teóricas 

 Vesper�no  Reunião com o 
 grupo de 
 monitores 

 Noturno  Auxiliar/ 
 acompanhar o(a) 
 professor(a) 
 durante as aulas 
 teóricas 

 Informações  sobre  este  plano  de  trabalho,  publicação  de  resultados,  interposição  de  recursos  ao 

 processo  sele�vo,  convocação  dos  selecionados,  aceite  e  recusa  da  monitoria  serão  publicados  no 

 site  da  Faculdade  da  Filosofia  (h�ps://www.filosofia.ufg.br/),  conforme  Edital  publicado  pela 

 Comissão de Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia. 

 Dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail:  monitoria.fafil@ufg.br. 

 Prof.ª Dr.ª Mar�na Korelc 



 Coordenadora do Projeto 


