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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

COORDENAÇÃO DE MONITORIA/REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

Edital nº. 541 - Complementar ao Edital PROGRAD nº. 330 de 11 de agosto de 2022.

A Pró-Reitoria de Graduação, por meio da Comissão de Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia,
nos termos da Resolução CEPEC/UFG nº 1693, de 10 de setembro de 2021, torna público o Edital
PROGRAD nº. 541 de 27 de outubro de 2022, complementar ao Edital PROGRAD nº. 330 de 11 de
agosto  de  2022,  visando  a  seleção  de  discentes  dos  cursos  de  graduação  para  atuarem  como
monitores no Programa de Monitoria dos cursos de graduação da UFG - campi instalados na Região
Metropolitana de Goiânia no período le�vo 2022/2, conforme com a Resolução Consuni/UFG nº 135,
de 25 de março de 2022.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O presente Edital des�na-se à seleção de discentes dos cursos de graduação da UFG para atuarem
como monitores no Programa de Monitoria da UFG na Região Metropolitana de Goiânia, no período
le�vo 2022/2.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. O estudante poderá realizar no máximo duas (02) inscrições neste processo sele�vo.

2.2. As inscrições serão realizadas a par�r da publicação do Plano de trabalho de monitoria no SIGAA,
pelo Coordenador(a) do Projeto de ensino, até o dia 09 de novembro de 2022,  exclusivamente, via
portal do SIGAA:

SIGAA / Portal Discente / Monitoria / Inscrever-se em Seleção de Monitoria / Buscar oportunidades
/ Monitoria

3. DO PROCESSO SELETIVO

3.1. Critérios de avaliação de acordo com "item 4." do Edital PROGRAD nº. 330 de 11 de agosto de
2022.

3.2. As avaliações deverão ocorrer entre o período de 10 e 11 de novembro de 2022, conforme Plano
de trabalho de monitoria.
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4. DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

4.1. O resultado preliminar, observado o número de vagas e os critérios de classificação, deverá ser
divulgado em canais oficiais da Unidade Acadêmica, tais como: site, mural e outros, até o dia 16 de
novembro de 2022.

4.2.  O  recurso  contra  o  resultado  preliminar  deve  ser  realizado  dia  17  de  novembro  de  2022,
exclusivamente via e-mail, conforme indicado no Plano de trabalho de monitoria.

4.3. O resultado final será divulgado pela Unidade Acadêmica, após o julgamento de todos os recursos
interpostos, no dia 18 de novembro de 2022.

5. DOS SELECIONADOS PARA MONITORIA REMUNERADA E VOLUNTÁRIA

5.1. A Coordenação do projeto deve lançar o resultado final e convocar os selecionados até o dia 18 de
novembro de 2022.

5.2.  Para  iniciar  as  a�vidades  de  monitoria  os  selecionados,  remunerada  ou  voluntária,  devem
ACEITAR a monitoria em até 48h da publicação do resultado final, via portal SIGAA:

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

5.3. Os estudantes selecionados para a monitoria remunerada devem OBRIGATORIAMENTE atualizar
os dados bancários e o endereço de e-mail no SIGAA:

SIGAA / Portal Discente / Dados cadastrais

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Regional de Monitoria e pela Prograd.

Goiânia, 27 de outubro de 2022.

Heliny Carneiro Cunha Neves Claudisom Mar�ns de Oliveira

Pró-Reitora Adjunta de Graduação                            Coordenador Regional de Monitoria

Documento assinado eletronicamente por Claudisom Mar�ns De Oliveira, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 27/10/2022, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Heliny Carneiro Cunha Neves, Pró-Reitora Adjunta, em
27/10/2022, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 3294706 e o código CRC 07C21FA7.

Referência: Processo nº 23070.043266/2022-32 SEI nº 3294706
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