
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE FARMÁCIA 

NORMAS COMPLEMENTARES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORES DA 
FACULDADE DE FARMÁCIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, CAMPUS COLEMAR 
NATAL E SILVA, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2017. 

O DIRETOR DA FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, nos 
termos da Resolução CEPEC n°. 1.418/2016 torna público Edital Complementar ao Edital n°. 01 
de 23 de fevereiro de 2017, estabelecendo normas complementares para a realização do 
Processo Seletivo visando à seleção de discentes dos cursos de graduação desta Unidade 
Acadêmica para o Programa de Monitoria 2017, modalidade remunerada e voluntária. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Requisitos 
São requisitos para o exercício da monitoria segundo a Resolução CEPEC n° 1.418/2016: 
I - ser discente regularmente matriculado em curso de graduação da UFG; 
II - ter sido aprovado na disciplina/área do conhecimento em que pretende ser monitor; 
III - ser aprovado no processo seletivo; 
IV - dispor de 12 (doze) horas semanais para cumprir as atividades de monitoria. 

1.2. São atribuições do Monitor: 

a) desenvolver o Plano de Trabalho elaborado em conjunto com o professor orientador; 

b) auxiliar os estudantes que estejam apresentando baixo rendimento na aprendizagem da 
disciplina; 

c) auxiliar o professor orientador nas tarefas didático-científicas; 

d) cumprir a carga horária semanal de doze (12) horas; 

e) preencher, em conjunto com o professor orientador, o relatório final de monitoria. 

1.3. As atividades do monitor serão desempenhadas estritamente sob supervisão direta do 
professor orientador e, sob nenhuma hipótese, poderá substituir o professor nas aulas e na 
aplicação de avaliação. 

1.4. O monitor exercerá suas atribuições sem qualquer vínculo empregatício com a Universidade. 

1.5. O horário das atividades de monitor não poderá, em hipótese alguma, prejudicar as suas 
atividades de estudante. 

1.6. Vagas 
A Faculdade de Farmácia está ofertando 09 (nove) vagas para monitoria remunerada, e 13 (treze) 
para monitoria voluntária, conforme o quadro abaixo: 



DISCIPLINA/ÁREA 
QUANTIDA 

DE DE 
VAGAS 

PROFESSOR(A) 
ORITENTADOR(A) 

MODALIDA  DE 

Análise Farmacêutica 01 leda Maria Sapateiro Torres Com Bolsa 
Análise Farmacêutica 01 Ieda Maria Sapateiro Torres Voluntário 
Bioquímica Clinica 01 Joana D'Arc Ximenes 

Alcanfôr Com Bolsa 

Bioquímica Clínica 02 Joana D'Arc Ximenes 
Alcanfôr Voluntário 

Bromatologia e Farmacognosia II 01 Pierre Alexandre dos Santos Com Bolsa 
Bromatologia e Farmacognosia II 01 Telma Alves Garcia Voluntário 

Citologia Clinica 01 Silvia Helena Rabelo dos 
Santos Voluntário 

Citologia Clínica 01 Rita Goreti Amaral Voluntário 
Controle Físico-químico de Medicamentos 01 Kênnia Rocha Rezende Com Bolsa 
Controle Fisico-quimico de Medicamentos 01 Kênnia Rocha Rezende Voluntário 
Enzimologia 01 Mariângela Fontes Santiago Com Bolsa 
Enzimologia 01 Mariângela Fontes Santiago Voluntário 
Estágio IV 
Estágio V 01 Nathalie de Lourdes Souza 

Dewulf Com Bolsa 

Estágio IV 
Estágio V 01 Nathalie de Lourdes Souza 

Dewulf Voluntário 

Farmacognosia II 01 Leonice Manrique F. 
Tresvenzol Voluntário 

Farmacotécnica 01 Danielle Guimarães A. Diniz Com Bolsa 
Farmacotêcnica 01 Danielle Guimarães A. Diniz Voluntário 
Hematologia Clinica 01 Renzo Freire de Almeida Com Bolsa 
Hematologia Clinica 01 Renzo Freire de Almeida Voluntário 

Homeopatia 01 Leonice Manrique F. 
Tresvenzol Voluntário 

Introdução a Química Farmacêutica Medicinal 01 Carolina Horta Andrade Voluntário 
Química e Bioquímica de Alimentos 01 Eduardo Ramirez Asquieri Com Bolsa 
Química e Bioquímica de Alimentos 01 Virgínia Farias Alves Voluntário 

1.7. Vigência 
O período de vigência da monitoria será de abril de 2017 até o último dia letivo de dezembro de 
2017. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

I - A inscrição implica no conhecimento e na aceitação das condições estabelecidas neste Edital, 
no Edital n°. 01 de 23 de fevereiro de 2017 e na Resolução CEPEC n°. 1.418/2016. 
II - O candidato poderá concorrer a no máximo 02 (duas) vagas, desde que possua os requisitos 
necessários e as datas da seleção das disciplinas pleiteadas não coincidam. 
III - As inscrições serão realizadas exclusivamente na Secretaria da Faculdade de Farmácia no 
período de 06/03/2017 a15/03/2017. 
IV - As inscrições deverão ser efetivadas pelo próprio candidato, na Secretaria do(a) Unidade 
Acadêmica, no período de 06/03/2017 a 15/03/2017, no horário das 08:00 ás 17:00 horas, 
mediante a entrega dos seguintes documentos: 

a) Preenchimento da ficha de inscrição (Anexo I). 
b) Cópia do Extrato Acadêmico completo, onde deverá estar comprovada a aprovação da 

disciplina cuja vaga pretende concorrer; 
c) Cópia do RG e CPF; 
d) Declaração assinada, disponibilizando 12 (doze) horas semanais para as atividades de 
monitoria e o não acúmulo de bolsas (Anexo II) das Normas Complementares. 



2.1. Impugnação de inscrição 
A Comissão de seleção dispõe do direito de excluir do processo seletivo o aluno que não 
apresentar a documentação solicitada ou preencher o formulário de inscrição de forma incorreta e 
incompleta. 

3. DO PROCESSO SELETIVO 
I - O exame de seleção será realizado sob a responsabilidade do Coordenador de Monitoria local 
e por uma comissão de professores designada pela direção da Unidade; 
II - O processo de seleção constará, obrigatoriamente, da aplicação de Prova Escrita específica 
sobre o conteúdo da disciplina; 
III - Para obtenção da média final no processo seletivo de monitoria serão considerados os 
seguintes elementos: 
a) a prova escrita da disciplina, em caráter eliminatório, a nota mínima deverá ser 6,0 (seis); 
b) análise de extrato acadêmico de notas, em caráter classificatório. 
IV - Em caso de empate, será classificado o candidato que apresentar maior média na 
disciplina/área do conhecimento objeto do processo seletivo, e maior coeficiente de rendimento 
acumulado, nesta ordem de prioridade. 
V - A classificação dos candidatos aprovados será realizada de acordo com a média final do 
processo seletivo, sendo este o critério do preenchimento das vagas. 

3.1. Cronograma 
Todas as etapas do processo seletivo ocorrerão entre os dias 06/03/2017 a 28/03/2017. O 
Cronograma de atividades contendo as datas, locais e horários das provas serão divulgados nos 
sites da Unidade Acadêmica no endereço http://www.farmacia.ufabr  e mural da Faculdade de 
Farmácia/UFG.  

DATA ETAPAS HORARIO LOCAL 
06/03/2017 a 16/03/2017 Período 	de 	inscrições 	no 

processo seletivo 

das 08:00 h às 17:00 h Secretaria 	da 	Faculdade 	de 

Farmácia 

17/03/2017 Prova especifica das 8:00 h às 10:00 h Sala 03 — 1° Andar 
Faculdade de Farmácia 

20/03/2017 Divulgação 	do 	resultado 	da 

prova escrita 

A partir de 17:00h Quadro 	de 	avisos 	e 	no 

endereço 	eletrônico 	da 

Faculdade de Farmácia 
20/03/2017 Encontro 	com 	o 	professor 

orientador — Arguição oral 

das 08:00 h às 17:00 h Sala dos orientadores 

20/03/2017 Publicação/divulgação 	do 

resultado final preliminar 

A partir de 17:00h Quadro 	de 	avisos 	e 	no 

endereço 	eletrônico 	da 

Faculdade de Farmácia 

21/08/2017 Período 	de 	interposição 	de 

recursos 	ao 	resultado 

preliminar 

as 08:00 h ás 17:00 h Secretaria da 	Faculdade de 

Farmácia 

22/03/2017 Publicação 	da 	decisão 	dos 

recursos 	interpostos 	ao 

resultado preliminar 

Quadro 	de 	avisos 	e 	no 

endereço 	eletrônico 	da 

Faculdade de Farmácia 

22103/2017 Publicação/divulgação 	do 

resultado final 

Quadro 	de 	avisos 	e 	no 

endereço 	eletrônico 	da 

Faculdade de Farmácia 

23/03/2017 a 27/03/2017 Período de entrega do termo 
de compromisso em 02 (duas) 
vias 

das 08:00 h às 17:00 h Sala do Coordenador Geral de 

monitoria 	da 	FF 	Profa 	Dra 

Joana D'Arc Ximenes Alcanfor 



4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
4.1. O resultado final preliminar será divulgado, via publicação da ata final do processo de seleção 
no quadro de avisos da Secretaria da Unidade Acadêmica e também no site 
http://www.farmacia.ufg.br  no dia 20/03/2017. Na ata final, a ordem dos selecionados será 
disposta em ordem decrescente das médias gerais obtidas. 
4.2. O resultado final será divulgado, via publicação da ata final do processo de seleção no quadro 
de avisos da Secretaria da Unidade Acadêmica e também no site http://www.farmacia.ufg.br  no 
dia 22/03/2017. 

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
5.1. Após a divulgação do resultado final preliminar, o candidato que discordar do mesmo terá o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para interpor recurso encaminhado, por escrito, à comissão de 
seleção via Secretaria da Unidade Acadêmica. 

6. DOS SELECIONADOS PARA MONITORIA REMUNERADA 

6.1. A bolsa de monitoria será concedida mensalmente ao aluno selecionado na ordem de 
classificação. 

6.2. É vedado o acúmulo de bolsa de monitoria com outra modalidade de bolsa acadêmica, 
exceção feita a Bolsa de Assistência Estudantil, conforme Resolução CONSUNI n° 22/2009, art. 
11. 

6.3. Como requisito obrigatório para o início do exercício de suas funções, os monitores devem: 

a) preencher em 2 (duas) vias o Termo de Compromisso (Monitoria Remunerada) que 
corresponde ao Anexo III integrante deste Edital, e entregá-las na Secretaria da Faculdade de 23 
a 27/03/2017. 

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

7. DOS SELECIONADOS PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA 

7.1. É de responsabilidade da Unidade Acadêmica a seleção de discentes para a monitoria 
voluntária, devendo seguir as datas e procedimentos estabelecidos nas normas complementares. 

7.2. Os estudantes selecionados para a monitoria voluntária devem preencher em 2 (duas) vias o 
Termo de Compromisso — Monitoria Voluntária, que corresponde ao Anexo IV integrante deste 
Edital, e entregá-las na Secretaria da Faculdade de 23 a 27/03/2017. 

8. DA CERTIFICAÇÃO 

8.1. Ao estudante que concluir com aproveitamento a monitoria será concedido um Certificado de 
Monitoria emitido pela Prograd/Comissão Geral de Monitoria, contendo o período, componente 
curricular/área e a carga horária. 

8.2. O Certificado de Monitoria fará distinção entre os dois tipos de monitoria — remunerada e 
voluntária. 

8.3. As atividades de monitorias são compreendidas como Atividades Complementares, conforme 
Resolução CEPEC n° 1.122/2012, art. 14, §1°. 



9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Monitoria da Faculdade de Farmácia. 

  

Goiânia, 03 de março de 2017. 

    

  

...—s---1. ---  e  
Dra. Joana D'Arc Ximenes 

 

    

Profa. Dra. Maria Teresa Freitas Bara 

   

Diretora 	 Alcanfôr 
Faculdade de Farmácia/UFG 	 Coordenadora Local de Monitoria 

Faculdade de Famácia/UFG 



ANEXO 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE FARMÁCIA 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE MONITOR 

NOME: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CEP: 	 CIDADE: 	 ESTADO 

TELEFONE: 	 E-mail 

CURSO: 	 N° DE MATRÍCULA 

ANO DE INGRESSO: 	  

UNIDADE: 	  

DISCIPLINA A QUE CONCORRE: 

PROFESSR ORIENTADOR: 

  

PERÍODO: 	  

  

      

      

      

GOIÂNIA: 	DE MARÇO DE 2017. 

ASSINATURA DO ALUNO: 

ASS. DO RESPONSÁVEL P/ INSCRIÇÃO: 	  

DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES JUNTO COM A FICHA DE INSCRIÇÃO: 

a) Preenchimento da ficha de inscrição (Anexo I). 

b) Cópia do Extrato Acadêmico completo, onde deverá estar comprovada a aprovação da 

disciplina cuja vaga pretende concorrer; 

c) Cópia do RG e CPF; 

d) Declaração assinada, disponibilizando 12 (doze) horas semanais para as atividades de 

monitoria e o não acúmulo de bolsas (Anexo II) das Normas Complementares. 



ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

Eu 	 , aluno (a) do curso de 

	 , matricula 	, declaro para os devidos fins que 

tenho disponibilidade de doze (12) horas semanais para me dedicar às atividades de 

monitoria da disciplina 	 , e que em caso de aprovação e 

classificação no processo seletivo de monitoria FF/2016-2 não haverá o acúmulo de 

bolsas remuneradas. 

Goiânia, de 2017. 

Assinatura do candidato a monitor(a) 



OBSERVAÇÕES: 
1. RECEBE OUTRA REMUNERAÇÃO DA UFG: [ 1 SIM [ 	] NÃO 	 CASO SIM, QUAL? 

2. ANEXAR a este Termo de Compromisso: 
- cópia do CARTÃO DA CONTA CORRENTE/POUPANÇA ou um informativo cedido pela agência bancária contendo os 
dados bancários (número do banco, número da agência e número da conta). 
- Formulário_01: Plano de trabalho Monitoria disponível em http://monitoria.prograd.ufg.br  link Formulários  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 1 COMISSÃO REGIONAL DE MONITORIA - ORM 
ANEXO III 

TERMO DE COMPROMISSO — MONITORIA REMUNERADA 
DADOS DO ALUNO A 

NOME: 

VINCULADO(A) AO CURSO: MATRICULA N°: 
DATA DE NASC.: ESTADO CIVIL: CPF: 
ENDEREÇO: 

BAIRRO/SETOR: CIDADE: CEP: 
TELEFONE: ( 	) E-MAIL: 

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: N° DA AGENCIA: N° DA CONTA*: 
• Conta deve ser do Monitor(a), não servindo conta de terceiros (pai, mãe e outros) e no caso de conta poupança, somente Caixa 
Económica Federal. 

0(a) aluno (a) citado acima, doravante denominado(a) simplesmente COMPROMISSADO(A), foi 
selecionado nos termos da Resolução CEPEC n°. 1.418/2016 e declara pelo presente e na melhor forma de 
direito, na presença de duas testemunhas, servir à Universidade Federal de Goiás na condição de 
Monitor(a) com observância das seguintes cláusulas: 
1a — 0(A) COMPROMISSADO(a) se obriga a exercer atividades de monitor(a) atribuídas pela Resolução 
CEPEC n°. 1.418/2016 e a cumprir a jornada de doze horas semanais com lotação e orientação definidas 
abaixo: 

UNIDADE ACADÈMICA/DEPARTAMENTO: 

DISCIPLINA/LABORATÓRIO: 

NOME ORIENTADOR(A): 
TELEFONE: ( 
	 E-MAIL: 

2a  — O prazo de validade deste acordo sera a partir de sua assinatura até o último dia letivo do 
(1° ou 2°) semestre e o(a) Compromissado(a) receberá uma bolsa de R$ 394,00 (trezentos e noventa e 
quatro reais) mensal, durante o período de exercício das atividades de monitoria, não ultrapassando o 
número de 4 bolsas/semestre. 
3a  — Nos termos da Resolução CEPEC n°. 1.418/2016, não haverá, em nenhuma hipótese, vínculo 
empregaticio em razão deste compromisso. 
E por estarem de acordo, firmam o presente em duas (2) vias de igual teor e forma, assinado pelo(a) 
Monitor(a) e pela Presidente da Comissão Geral de Monitoria, sendo que o(a) professor(a) orientador(a) e 
o(a)Coordenador(a) de Monitoria Local devem assinar na condição de testemunhas. 

/2017. 

     

Profa. Araceli Seolatto 
Presidente da Comissão Geral de Monitoria 

  

Compromissado(a) 

 

Testemunhal: 
Orientador(a) 

CPF: 

Testemunha2: 
Coordenador(a) de 
Monitoria Local 

CPF: 

  



0(a) aluno (a) citado acima, doravante denominado(a) simplesmente COMPROMISSADO(A), foi 
selecionado nos termos da Resolução CEPEC n°. 1.190/2013 e declara pelo presente e na melhor forma de 
direito, na presença de duas testemunhas, servir à Universidade Federal de Goiás na condição de 
Monitor(a) com observância das seguintes cláusulas: 

12  — 0(A) COMPROMISSADO(a) se obriga a exercer atividades que lhes sejam atribuídas pela 
Universidade na condição de MONITOR(A) e a cumprir a jornada de doze horas semanais de trabalho com 
lotação e orientação definidas abaixo:  

UNIDADE ACADÊMICA/DEPARTAMENTO: 

DISCIPLINA/LABORATÓRIO: 

NOME ORIENTADOR(A): 

TELEFONE: ( ) E-MAIL: 

--h- ;e 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 1 COMISSÃO REGIONAL DE MONITORIA - CRM 

ANEXO IV 	TERMO DE COMPROMISSO — MONITORIA VOLUNTÁRIA 

DADOS DO ALUNO A 

NOME: 

VINCULADO(A) AO CURSO: 1 	 MATRÍCULA N°: 

DATA DE NASC.: ESTADO CIVIL: CPF: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO/SETOR: CIDADE: CEP 

TELEFONE: ( 	) E-MAIL: 

2a_ O prazo de validade deste acordo será a partir de sua assinatura até o último dia letivo do 
(1° ou 2°) semestre 
3a  — Nos termos do Decreto n° 85.862, de 31 de Março de 1.981 e da Lei n°9.608, de 18 de fevereiro de 
1998, não haverá, em nenhuma hipótese, vinculo empregaticio em razão deste compromisso. 
E por estarem de acordo, firmam o presente em duas (2) vias de igual teor e forma, assinado pelo(a) 
Monitor(a) e pela Presidente da Comissão Geral de Monitoria, sendo que o(a) professor(a) orientador(a) e 
o(a)Coordenador(a) de Monitoria Local devem assinar na condição de testemunhas. 

OBSERVAÇÕES: 
1. RECEBE OUTRA REMUNERAÇÃO DA UFG: [J  SIM [ 	] NÃO 	 CASO SIM, QUAL? 

2. ANEXAR a este Termo de Compromisso: 
- Formulário_01: Plano de trabalho Monitoria disponível em http://monitoria.prograd.ufg.br  link Formulários 

	/2017. 

     

Profa. Araceh Seolatto 
Presidente da Comissão Geral de Monitoria 

  

Compromissado(a) 

 

Testemunhal: 
Orientador(a) 

CPF: 

Testemunha2: 
Coordenador(a) de 
Monitoria Local 

CPF: 
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