
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE INFORMÁTICA

Normas Complementares ao Edital PROGRAD nº. 190 de 09 de junho de 2021.

A COMISSÃO LOCAL DE MONITORIA DO INSTITUTO DE INFORMÁTICA-INF DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, nos termos da Resolução CEPEC nº 1604/2018, torna

público as Normas Complementares ao Edital PROGRAD nº. 190 de 09 de junho de 2021, da

Pró-Reitoria de Graduação/Coordenação Geral de Monitoria/UFG, que estabelece normas para a

realização do Processo Seletivo Monitoria/INF 2021/1.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo seletivo objeto destas Normas Complementares destinam-se a seleção de

discentes dos cursos de graduação para o desenvolvimento de atividades de monitoria acadêmica

em disciplinas ministradas pelo INF/UFG no período letivo de 2021/1.

1.2. São concebidas duas modalidades de monitoria:

a) Monitoria remunerada: o monitor receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 394,00, durante 3
meses, em conformidade com o Anexo I do Edital PROGRAD nº. 190 de 09 de junho de 2021.

b) Monitoria voluntária: o monitor não receberá bolsa.

1.2. Carga horária: 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 com as

necessidades do Programa de Monitoria.

1.3 Vagas: O INF/UFG ofertará 18 (DEZOITO) vagas para monitoria remunerada e 27 (VINTE E

SETE) vagas para monitoria voluntária. Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a),

quantidade de vagas e modalidade de monitoria, deste processo seletivo estão apresentados na

Tabela 1 abaixo:



Tabela 1 – Quadro de vagas para seleção de monitores 2021-1 do INF.

Disciplina
Quantidade

de Monitores
Colocação
na seleção Modalidade

Orientador(a)
prof. ou profa.

1
Algoritmos e Estruturas de Dados 1 1 1º lugar bolsista

Wanderley de Souza
Alencar

2

Algoritmos e Estruturas de Dados 2 3

1º lugar bolsista André Luiz Moura

2º lugar voluntário Fabrizzio Soares

3º lugar voluntário
Telma Woerle de Lima

Soares

3

Análise e Projeto de Algoritmos 2

1º lugar bolsista Márcia Cappelle

2º lugar voluntário Erika Coelho

4 Arquitetura de Computadores 1 1º lugar bolsista Sand Luz Correa

5

Compiladores 1 1º lugar bolsista Deborah Fernandes

6

Computação & Sociedade 1 1º lugar voluntário
Wanderley de Souza

Alencar

7

Engenharia de Software 2

1º lugar bolsista Renata Dutra Braga

2º lugar voluntário Jacson Barbosa

8

Fundamentos de Matemática para
Computação 3

1º lugar bolsista Elisângela Silva Dias

2º lugar voluntário Julliano Nascimento

3º lugar voluntário Elisângela Silva Dias

9 Interação Humano Computador 1 1º lugar bolsista Luciana Berretta

10
Inteligência Artificial aplicada

à saúde 1 1º lugar voluntário Arlindo Galvão

11 Introdução à Computabilidade e à
Complexidade Computacional 1 1º lugar bolsista Julliano Nascimento

12

Introdução à Programação 2

1º lugar bolsista Thierson Couto Rosa

2º lugar bolsista Gustavo T. Laureano



Disciplina
Quantidade

de Monitores
Colocação
na seleção Modalidade

Orientador(a)
prof. ou profa.

13

Introdução à Computação 8

1º lugar voluntário Cristiane B. R. Ferreira

2º lugar voluntário
Rogerio Salvini

3º lugar voluntário André Luiz Moura

4º lugar voluntário Ricardo Franco

5º lugar voluntário Leizer

6º lugar voluntário Aldo Díaz

7º lugar voluntário Cristiane B. R. Ferreira

8º lugar bolsista Aldo Díaz

14 Linguagens Formais e Autômatos 1 1º lugar bolsista Humberto Longo

15

Lógica Matemática 2

1º lugar bolsista Rogerio Salvini

2º lugar voluntário Cedric Luiz de Carvalho

16

Pesquisa Operacional 2

1º lugar bolsista Diane

2º lugar voluntário Leizer

17

Redes de Computadores 2

1º lugar bolsista

Kleber2º lugar voluntário

18 Sistemas Distribuídos 1 1º lugar bolsista Fábio M. Costa

19

Sistemas Operacionais 6

1º lugar bolsista Aldo Díaz

2º lugar voluntário
Antonio Carlos de

Oliveira Júnior

3º lugar voluntário Kleber

4º lugar voluntário Aldo Díaz

5º lugar voluntário
Antonio Carlos de

Oliveira Júnior

6º lugar voluntário Kleber

20 TAP 1 1º lugar voluntário Humberto Longo



21 Teoria dos Grafos 1 1º lugar bolsista Erika Coelho

22
Tópicos Avançados em Redes Sem

Fio
(Redes 5G) 2

1º lugar voluntário

Antonio Carlos de
Oliveira Júnior2º lugar voluntário

Total de vagas 45 18 bolsistas e 27 voluntários

1.4. Discentes aprovados em Introdução à Programação após o primeiro e segundo colocados, e

que não forem convocados para esta disciplina, poderão ser convocados para atender à vagas

ociosas na disciplina Introdução à Computação.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Poderá se inscrever o estudante devidamente matriculado no curso de Graduação da UFG e

com aprovação no componente curricular pleiteado.

2.2. O estudante poderá realizar no máximo duas (02) inscrições neste processo seletivo. Caso

se inscreva EM MAIS de duas DISCIPLINAS, serão consideradas as duas inscrições efetivadas

primeiramente.

2.3. As inscrições serão realizadas até o dia 27 de julho de 2021, exclusivamente via SIGAA (1ª

etapa):

SIGAA -> Portal Discente -> Monitoria -> Inscrever-se em Seleção de Monitoria -> Buscar
oportunidades -> Monitoria
2.4. Para efetivação das inscrições (2ª etapa) o(a) estudante candidato deve,

OBRIGATORIAMENTE, encaminhar o EXTRATO ACADÊMICO com as informações (NOME

COMPLETO E DISCIPLINA(S) a(s) qual(is) se inscreveu na seleção) para o e-mail:

monitoria@inf.ufg.br até às 23:59hs do dia 27 de julho de 2021.

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1. O processo de seleção dos monitores e o desenvolvimento das atividades do Programa de

Monitoria no INSTITUTO DE INFORMÁTICA 2021-1 seguirão as recomendações gerais definidas

nas Resoluções CONSUNI nº 61/2020 e 62/2020.

3.2. O processo de seleção será realizado de forma remota, pela comissão local de monitoria do

INF composta por professores da unidade para este fim, com apoio da coordenação Local de

Monitoria observando os seguintes critérios:

· N ota_final = (nota_disciplina *0,7) + (media_global*0,3), com:



o Nota_disciplina = nota obtida pelo aluno na disciplina pleiteada para

monitoria;

o Média_global = média disponibilizada no extrato acadêmico.

3.3. As notas serão obtidas do extrato acadêmico do candidato enviado conforme o item

2.4 deste Edital. Candidatos que não enviarem o extrato acadêmico até a data determinada

serão desclassificados, não havendo segunda chamada para nenhuma das etapas

previamente definidas.

3.4 Caso não conste no histórico a nota da disciplina pleiteada, ou seja conste nota de

aproveitamento, enviar também documento válido que mencione a nota. Caso esse

documento não seja enviado,  será considerado 6,0 como nota da disciplina. 

3.5. No cálculo da nota final, serão consideradas duas (2) casas após a vírgula, sem

arredondamento. Entretanto, para divulgação no SIGAA, o resultado será apresentado até

a primeira casa decimal, desprezando-se as frações menores que 0,05 (cinco centésimos),

arredondadas para a decimal mais próxima, se os centésimos forem iguais ou superiores a

5 (cinco).

3.6. No caso de empate, obedecer-se-á a seguinte ordem de prioridade na definição dos

candidatos selecionados:

I - maior média no componente(s) curricular(es);

II - maior percentual de carga horária integralizada;

III - maior média relativa.

3.7. Para aprovação na monitoria, o candidato deverá obter nota final maior ou igual a 6,0.

3.8. Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), quantidade de vagas, e

modalidade da monitoria para este processo seletivo estão apresentados na Tabela 1.

3.9. A classificação dos estudantes aprovados será realizada de acordo com a média final

do processo seletivo, sendo este o critério do preenchimento das vagas de monitoria

remunerada.

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
4.1. O resultado preliminar, observado o número de vagas e os critérios de classificação,

será divulgado pela Coordenação de Monitoria do Instituto de Informática no canal oficial



da monitoria do INF, endereço eletrônico http://www.inf.ufg.br/monitoria a partir do dia 30
de julho 2021.

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
5.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o estudante poderá interpor recurso ao

resultado preliminar no dia 02 de agosto 2021, exclusivamente via e-mail:

monitoria@inf.ufg.br . Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 04 de agosto
2021, no canal oficial da monitoria do INF, endereço eletrônico

http://www.inf.ufg.br/monitoria .

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
6.1. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 04 de agosto 2021,
no canal oficial da monitoria do INF, endereço eletrônico http://www.inf.ufg.br/monitoria e no

SIGAA.

6.2. Caso o(a) discente:

A. 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, deve manifestar a recusa da bolsa logo após a publicação do resultado

final do processo seletivo, até o dia 06 de agosto 2021, via e-mail

monitoria@inf.ufg.br e pelo portal SIGAA: SIGAA / Portal Discente / Monitoria /
Meus projetos de Monitoria / Aceitar ou Recusar Monitoria.

B. Seja aprovado em mais de uma disciplina com bolsa deverá informar à coordenação por

qual optará até o dia 05 de agosto 2021, via e-mail monitoria@inf.ufg.br .

C. Seja aprovado em vaga com bolsa e deseja optar pela vaga voluntária deverá informar à

coordenação até o dia 05 de agosto 2021, via e-mail monitoria@inf.ufg.br .

7. DA CONVOCAÇÃO
7.1. Nos dias 04 e 05/08/2021 a Coordenação Local de Monitoria/INF, via SIGAA,

convocará os estudantes selecionados no processo seletivo para o início das atividades de

monitoria.

7.2. Os(as) convocados(as) deverão, nos dias 05 e 06 de agosto 2021, aceitar ou recusar

a convocação para o início das atividades de monitoria, via SIGAA:

SIGAA ⇨ Portal Discente ⇨ Monitoria ⇨ Meus projetos de Monitoria ⇨ Aceitar ou
Recusar Monitoria

http://www.inf.ufg.br/monitoria
mailto:monitoria@inf.ufg.br
http://www.inf.ufg.br/monitoria
http://www.inf.ufg.br/monitoria
http://www.inf.ufg.br/monitoria
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7.3. Os estudantes selecionados para a monitoria remunerada devem

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

SIGAA ⇨ Portal Discente ⇨ Dados cadastrais

7.4. É vedada a acumulação de bolsa de monitoria com outra modalidade de bolsa

acadêmica, exceção feita à Bolsa de Assistência Estudantil.

7.5. Ao aceitar a monitoria, o(a) convocado(a) estará ativo como monitor(a).

8 . DAS BOLSAS remuneradas NÃO PREENCHIDAS

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

realizada de acordo com o seguinte critério: das vagas ofertadas com monitoria apenas

voluntária, todos os alunos aprovados nestas serão classificados quanto à média global no

histórico escolar. As vagas serão preenchidas na ordem da maior para a menor média

global, em acordo com a quantidade de bolsas disponíveis, sendo que um professor(a)

orientador(a) só poderá ter apenas um(a) bolsista como orientando(a). Em caso de empate

na média global, serão utilizados como desempate a nota da Prova Escrita e a

porcentagem de integralização de seu curso, sucessivamente.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Monitoria Local e/ou Direção

da Unidade Acadêmica.

Goiânia, 25 de junho de 2021.

Deb���� Sil�� A�v�� Fe�n����s Sér�i� T�ix���a �� C�r�a�h�

Coordenador Local de Monitoria

INF/UFG

Direção da Unidade

INF/UFG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE INFORMÁTICA
ANEXO I

Calendário com as principais atividades, dias (ou prazos) e locais referentes a este Edital.

ATIVIDADE DIA / PRAZO LOCAL
Publicação do Edital

COMPLEMENTAR do INF 25/06/2021 www.inf.ufg.br/monitoria.

Período de inscrição
25/06/2021

à 27/07/2021

Via SIGAA, conforme os seguintes passos:
SIGAA =>Portal Discente => Monitoria =>
Inscrever-se em Seleção de Monitoria =>
Buscar oportunidades => Monitoria

Análise do Extrato Acadêmico 28/07/2021      e
30/07/2021 Comissão de Monitoria do INF-UFG

Divulgação do Resultado
preliminar

30/07/2021

(a partir de 16:00hs)
www.inf.ufg.br/monitoria.

Interposição de recursos até 02/08/2021 Via e-mail: monitoria@inf.ufg.br.

Divulgação do resultado dos
recursos (Resultado final)

04/08/2021

(a partir de 12:00hs) www.inf.ufg.br/monitoria e SIGAA

O(a) discente selecionado(a):

● em mais de uma disciplina
com bolsa deverá
informar por qual optará.

● em vaga com bolsa e
deseja optar pela vaga
voluntária deverá informar
a coordenação.

04 e 05/08/2021 Informar escolha via e-mail:
monitoria@inf.ufg.br.

Convocação dos discentes
aprovados via SIGAA

04 e 05/08/2021

(a partir de 12:00hs)

RESULTADO: www.inf.ufg.br/monitoria

CONVOCAÇÃO:  via SIGAA

Prazo para o(a) discente
selecionado(a) aceitar ou recusar
a monitoria e início da monitoria

05 e 06/08/2021

Via SIGAA, conforme os seguintes passos:

SIGAA => Portal Discente => Monitoria
=> Meus projetos de Monitoria => Aceitar
ou Recusar Monitoria

Início das atividades 06/08/2021 Observar direcionamentos enviados pela
coordenação via SIGAA.

Entrega do relatório final
Data a ser informada
pela coordenação de

monitoria
via SIGAA e e-mail

http://www.inf.ufg.br/monitoria
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