
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE FARMÁCIA 

 

PLANO DE TRABALHO DA MONITORIA 
 

Projeto de Ensino: Acompanhamento e monitoramento dos alunos de baixo rendimento 
acadêmico do Curso de Farmácia/UFG. 
 
Coordenador(a): Profa. Dra. Joana D`Arc Ximenes Alcanfor 
 
Nº do Processo SEI: 23070.067792/2021-15  
 
Este Plano de trabalho de monitoria destina-se a descrição das atividades de monitoria 

propostas no projeto de ensino Acompanhamento e monitoramento dos alunos de baixo 

rendimento acadêmico do Curso de Farmácia/UFG e estabelecer critérios para a seleção 

dos estudantes dos cursos de graduação para o desenvolvimento de atividades de monitoria 

no período letivo de 2022/1, em conformidade com a Resolução CEPEC/UFG nº 1693, de 

10 de setembro de 2021.  

. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo objeto deste Plano de trabalho destina-se a seleção de discentes 

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

disciplinas ministradas pela FACULDADE DE FARMÁCIA/UFG no período letivo de 2022/1, 

em conformidade com a Resolução Consuni/UFG nº 135, de 25 de março de 2022. 

 

1.2. São concebidas duas modalidades de monitoria:  

a) Monitoria remunerada: o monitor receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 394,00, 

durante3 meses, em conformidade com o Edital PROGRAD/UFG nº. 150 de 12 de abril de 

2022. 

 

b) Monitoria voluntária: o monitor não receberá bolsa. 

 

1.3. 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. 

 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2785299&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000088&infra_hash=e6d2ce0d4fe8812210a5240eb831cfd2003fc0775b88be9c31ab00d1ec189e27
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/90/o/Edital_MONITORIA_2022-1_-_SEI_UFG_-_2830030.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/90/o/Edital_MONITORIA_2022-1_-_SEI_UFG_-_2830030.pdf


 

1.4 Vagas: A FACULDADE DE FARMÁCIA/UFG ofertará 09 (nove) vagas para monitoria 

remunerada, sendo que destas 08 vagas serão objeto de recondução e 16 (dezesseis) 

vagas para monitoria voluntária. 

 

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

modalidade de monitoria, deste processo seletivo e de recondução estão apresentados nas  

tabelas 01 e 02 abaixo: 

 

Tabela 01: Vagas a serem reconduzidas. 

Área/Disciplina (código) Quanti
-dade 

de 
vagas 

Professor(a) 
orientador(a) 

Natureza Alunos que deverão 
ser  reconduzidos 

FFA0008/Bioquímica 
Clínica 

FFA0132/Bioquímica 
Clínica 

01 Prof.ª Dra. 
Joana D´Arc 
X. Alcanfor 

 
Prof.ª Dra. 

Valéria 
Christina 

Féres 
 

Prof. Dr Flávio 
Marques 

Lopes 
 

Prof. Dr. Luís 
Antônio 

Dantas Silva 

Com 
bolsa 

201704033 - Igor André 

Alves Vasconcelos 

igorandre@discente.ufg.

br 

 

FFA0046/Hematologia 
Clínica 

01 Prof. Dr 
Renzo Freire 
de Almeida 

 
Prof.ª Dra. 
Keila de 
Corrêa 

Alcantara 

Com 
bolsa 

201709088 – Amanda  
Alves Ferreira    
amandaalves2@discent
e.ufg.br 
 

FFA0010/Bromatologia 
FFA0128/Bromatologia 

Experimental 
 

 

01 Prof. Dr. Luís 
Antônio 

Dantas Silva 
 

Profa. Dra. 
Virgínia 

Farias Alves 

Com 
bolsa 

201704084 - Wayane 
Karuena Gomes de 
Souza    
wayanekaruena@disce
nte.ufg.br 
 
 

FFA0112/Farmacognosia 
e 

FFA0036/ 
Farmacognosia II 

01 Prof. Dr. José 
Realino de 

Paula 

Com 
bolsa 

201905832 - Francisco 
Lucas Feitosa de 
Oliveira   
franciscolucas@discent
e.ufg.br 
 

FFA0073/Química e 
Bioquímica de 

Alimentos 

01 Prof. Dr. 
Eduardo 
Ramirez 
Asquieri 

Com 
bolsa 

201704016 - Bruna 
Ribeiro Miranda 
bruna.ribeiro@discente.
ufg.br 

mailto:igorandre@discente.ufg.br
mailto:igorandre@discente.ufg.br
mailto:amandaalves2@discente.ufg.br
mailto:amandaalves2@discente.ufg.br
mailto:wayanekaruena@discente.ufg.br
mailto:wayanekaruena@discente.ufg.br
mailto:franciscolucas@discente.ufg.br
mailto:franciscolucas@discente.ufg.br
mailto:bruna.ribeiro@discente.ufg.br
mailto:bruna.ribeiro@discente.ufg.br


 

  

FFA0123 - Farmácia 

Hospitalar 
FFA0135 - Estágio II - 

Fármacos, Cosméticos, 
Medicamentos / 

Assistência Farmacêutica 
no SUS 

  
  

01 Prof.ª 
Dra. Angela 

Ferreira 
Lopes 

Com 
bolsa 

201711219 - Beatriz 
Guimarães Rodrigues   
beatrizgr@discente.ufg.
br 
 

FFA0014/Controle de 
Qualidade  Microbiológi-

co de Medicamentos 

01 Prof.ª Dra. 
Ieda Maria 
Sapateiro 

Torres 

 
Profa. Dra. 

Ana Carolina 
Kogawa 

Com 
bolsa 

201704062 - Nayra 
Cristina Melo Amorim  
nayra_amorim@discente
.ufg.br 

 

 

 

Tabela 02: Vagas a serem selecionadas. 

Área/Disciplina (código) Quanti-
dade 

de 
vagas 

Professor(a) 
orientador(a) 

Natureza Critérios de 
Seleção e 

Desempate 

FFA0038/Farmacotécnica 
  
FFA0119/Farmacotécnica e 
Cosmetologia 

  

01 Profa. Dra. 
Danielle 

Guimarães 
Almeida Diniz 

 
Profa Dra 

Eliana Martins 
Lima 

Com 
bolsa 

Seleção: 
1. Prova escrita 
específica (40% 
da nota)  
  
2. Média final 
obtida pelo 
estudante no(s) 
componente(s) 
curricular(es)(40
% da nota) 
  
3.Disponibilidad
e de horário 
(20% da nota) 
  
Critérios de 
Desempate: 
Disponibilidade 
de horário. 

FFA0038/Farmacotécnica 
  
FFA0119/Farmacotécnica e 
Cosmetologia 

   

01 Profa. Dra. 
Danielle 

Guimarães 
Almeida Diniz 

 
Profa Dra 

Eliana Martins 
Lima 

Voluntária Seleção: 
1. Prova escrita 
específica (40% 
da nota)  
  
2. Média final 
obtida pelo 
estudante no(s) 
componente(s) 
curricular(es)(40
% da nota) 
  
3.Disponibilidad
e de horário 

mailto:beatrizgr@discente.ufg.br
mailto:beatrizgr@discente.ufg.br
mailto:nayra_amorim@discente.ufg.br
mailto:nayra_amorim@discente.ufg.br


 

(20% da nota) 
  
Critérios de 
Desempate: 
Disponibilidade 
de horário. 

FFA0051/Introdução a 
Química Farmacêutica 

Medicinal 
e 

FFA0075/Química 
Farmacêutica Medicinal 

01 Prof. Dr. 
Ricardo 

Menegatti 

 
Profa. Dra. 

Carolina Horta 
Andrade 

 
Prof. Dr. 

Bruno Júnior 
Neves 

  
  
  

Com 
bolsa 

Os candidatos 
serão 
selecionados 
usando 
a Média global 
do aluno (70% 
da nota) 
  
Disponibilidade 
de horário (30% 
da nota) 
  
  
Critérios de 
desempate: 
  

I - Nota final 

obtida pelo aluno 

no componente 

curricular a que 

se inscreveu para 

ser monitor. 
II - maior 

percentual de 

carga horária 

integralizada. 
  

FFA0051/Introdução a 
Química Farmacêutica 

Medicinal 
e 

FFA0075/Química 
Farmacêutica Medicinal 

01 Prof. Dr. 
Ricardo 

Menegatti 

 
Profa. Dra. 

Carolina Horta 
Andrade 

 
Prof. Dr. 

Bruno Júnior 
Neves 

  

Voluntária Os candidatos 
serão 
selecionados 
usando 
a Média global 
do aluno (70% 
da nota) 
  
Disponibilidade 
de horário (30% 
da nota) 
  
  
Critérios de 
desempate: 
  

I - Nota final 

obtida pelo aluno 

no componente 

curricular a que 

se inscreveu para 

ser monitor. 
II - maior 

percentual de 

carga horária 

integralizada. 
  



 

FFA0014/Controle de 
Qualidade  Microbiológico 

de Medicamentos 

01 Prof.ª Dra. 
Ieda Maria 
Sapateiro 

Torres 

 
Profa. Dra. 

Ana Carolina 
Kogawa 

Voluntária Os candidatos 
serão 
selecionados 
usando 
a Média global 
do aluno (70% 
da nota) 
  
Disponibilidade 
de horário (30% 
da nota) 
  
  
  
Critérios de 
desempate: 
  

I - Nota final 

obtida pelo aluno 

no componente 

curricular a que 

se inscreveu para 

ser monitor. 
II - maior 

percentual de 

carga horária 

integralizada. 
  

FFA0008/Bioquímica 
Clínica 

FFA0132/Bioquímica Clínica 

02 Prof.ª Dra. 
Valéria 

Christina 
Féres 

 
Prof. Dr Flávio 

Marques 
Lopes 

 
Prof. Dr. Luís 

Antônio 
Dantas Silva 

 
Prof.ª Dra. 

Joana D´Arc 
Ximenes 
Alcanfor 

Voluntária Os candidatos 
serão 
selecionados 
usando 
a Média global 
do aluno (70% 
da nota) 
  
Disponibilidade 
de horário (30% 
da nota) 
  
  
  
Critérios de 
desempate: 
  

I - Nota final 

obtida pelo aluno 

no componente 

curricular a que 

se inscreveu para 

ser monitor. 
II - maior 

percentual de 

carga horária 

integralizada. 
  

FFA0046/Hematologia Clínica 01 Prof.ª Dra. 
Keila de 
Corrêa 

Alcantara 

Voluntária Os candidatos 
serão 
selecionados 
usando 



 

 
Prof. Dr Renzo 

Freire de 
Almeida 

a Média global 
do aluno (70% 
da nota) 
  
Disponibilidade 
de horário (30% 
da nota) 
  
  
  
Critérios de 
desempate: 
  

I - Nota final 

obtida pelo aluno 

no componente 

curricular a que 

se inscreveu para 

ser monitor. 
II - maior 

percentual de 

carga horária 

integralizada. 
  

FFA0010/Bromatologia 
FFA0128/Bromatologia 

Experimental 

 

01 Prof. Dr. Luís 
Antônio 

Dantas Silva 

 
Profa. Dra. 

Virgínia Farias 
Alves 

Voluntária Os candidatos 
serão 
selecionados 
usando 
a Média global 
do aluno (70% 
da nota) 
  
Disponibilidade 
de horário (30% 
da nota) 
  
  
  
Critérios de 
desempate: 
  

I - Nota final 

obtida pelo aluno 

no componente 

curricular a que 

se inscreveu para 

ser monitor. 
II - maior 

percentual de 

carga horária 

integralizada. 
  

FFA0112/Farmacognosia 
e 

FFA0036/ Farmacognosia II 

01 Prof. Dr. José 
Realino de 

Paula 

Voluntária Os candidatos 
serão 
selecionados 
usando 
a Média global 
do aluno (70% 
da nota) 
  



 

Disponibilidade 
de horário (30% 
da nota) 
  
  
Critérios de 
desempate: 
  

I - Nota final 

obtida pelo aluno 

no componente 

curricular a que 

se inscreveu para 

ser monitor. 
II - maior 

percentual de 

carga horária 

integralizada. 
  

FFA0114/Química Orgânica 
Aplicada às Ciências 

Farmacêuticas 

01 Prof. Dr. Pierre 
Alexandre dos 

Santos 

Voluntária . Os candidatos 
serão 
selecionados 
usando 
a Média global 
do aluno (70% 
da nota) 
  
Disponibilidade 
de horário (30% 
da nota) 
  
  
Critérios de 
desempate: 
  

I - Nota final 

obtida pelo aluno 

no componente 

curricular a que 

se inscreveu para 

ser monitor. 
II - maior 

percentual de 

carga horária 

integralizada. 
  

FFA0013/Citologia Clínica 
FFA0133/Citologia Clínica, 

02 Prof.ª 
Dra.SÍlvia 

Helena Rabelo 
dos Santos 

 
Prof.ª Dra. Rita 
Goreti Amaral 

Voluntária Os candidatos 
serão 
selecionados 
usando 
a Média global 
do aluno (70% 
da nota) 
  
Disponibilidade 
de horário (30% 
da nota) 
  

  
  



 

  
Critérios de 
desempate: 
  

I - Nota final 

obtida pelo aluno 

no componente 

curricular a que 

se inscreveu para 

ser monitor. 
II - maior 

percentual de 

carga horária 

integralizada. 
  

FFA0016/Controle Físico-
Químico de Medicamentos 

01 Prof.ª Dra. 
Kênnia Rocha 

Rezende 

Voluntária Os candidatos 
serão 
selecionados 
usando 
a Média global 
do aluno (70% 
da nota) 
  
Disponibilidade 
de horário (30% 
da nota) 
  
  
  
Critérios de 
desempate: 
  

I - Nota final 

obtida pelo aluno 

no componente 

curricular a que 

se inscreveu para 

ser monitor. 
II - maior 

percentual de 

carga horária 

integralizada. 
  

FFA0073/Química e 
Bioquímica de Alimentos 

01 Prof. Dr. 
Eduardo 
Ramirez 
Asquieri 

 

Voluntária Os candidatos 
serão 
selecionados 
usando 
a Média global 
do aluno (70% 
da nota) 
  
Disponibilidade 
de horário (30% 
da nota) 
  

  
  
  
Critérios de 
desempate: 



 

  
I - Nota final 

obtida pelo aluno 

no componente 

curricular a que 

se inscreveu para 

ser monitor. 
II - maior 

percentual de 

carga horária 

integralizada. 
  

FFA0123 - Farmácia 

Hospitalar 
FFA0135 - Estágio II - 

Fármacos, Cosméticos, 
Medicamentos / Assistência 

Farmacêutica no SUS 
  
  

01 Prof.ª 
Dra. Angela 

Ferreira Lopes 

Voluntária Os candidatos 
serão 
selecionados 
usando 
a Média global 
do aluno (70% 
da nota) 
  
Disponibilidade 
de horário (30% 
da nota) 
  

  
  
  
Critérios de 
desempate: 
  

I - Nota final 

obtida pelo aluno 

no componente 

curricular a que 

se inscreveu para 

ser monitor. 
II - maior 

percentual de 

carga horária 

integralizada. 
  

FFA0138 - DIAGNÓSTICO, 

LABORATORIAL 

01 Prof. Dr. Luís 
Antônio 

Dantas Silva 
 

Prof. 
Dr. Sérgio 
Henrique 
Nascente 

 

Voluntária Os candidatos 
serão 
selecionados 
usando 
a Média global 
do aluno (70% 
da nota) 
  
Disponibilidade 
de horário (30% 
da nota) 
  

  
  
  
Critérios de 
desempate: 
  



 

I - Nota final 

obtida pelo aluno 

no componente 

curricular a que 

se inscreveu para 

ser monitor. 
II - maior 

percentual de 

carga horária 

integralizada. 
  

 

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

2.3. As inscrições serão realizadas até o dia 02 de junho de 2022, exclusivamente via 

SIGAA: 

 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Inscrever-se em Seleção de Monitoria  

Buscar oportunidades  Monitoria 

 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1. O processo de seleção dos monitores e o desenvolvimento das atividades do Programa 

de Monitoria na Faculdade de Farmácia 2022-1 seguirão as recomendações gerais definidas 

no Edital PROGRAD/UFG nº. 150 de 12 de abril de 2022.  

3.2. A seleção será realizada nos dias 06 a 07 de junho de 2022. 

 

3.3. 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.  

3.4. Para aprovação na monitoria, o candidato deve tirar nota final maior ou igual a 6,0. 
 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

4.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 08 de junho de 2022, no site da 

FACULDADE DE FARMÁCIA - www.farmacia.ufg.br. 

 

 

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

5.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o estudante poderá interpor recurso ao 

resultado preliminar no dia 09 de junho de 2022, exclusivamente via e-mail: jdxa@ufg.br. 

http://www.farmacia.ufg.br/
mailto:jdxa@ufg.br


 

Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 10 de junho de 2022, no site da 

FACULDADE DE FARMÁCIA - www.farmacia.ufg.br. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

6.1. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 10 de junho de 2022, 

no site da FACULDADE DE FARMÁCIA - www.farmacia.ufg.br. 

6.2. O Coordenador(a) de Programas e Projetos da Graduação, cadastrará no SIGAA o(s) 

resultado(s) do processo seletivo no dia 10 de junho de 2022. 

6.3. Caso o(a) monitor(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 logo após a publicação do resultado final 

do processo seletivo, até o dia 10 de junho de 2022, via e-mail jdxa@ufg.br ou via portal 

SIGAA: 

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

Monitoria 

 

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

devem ACEITAR a monitoria até o dia 10 de junho de 2022, via portal SIGAA: 

 

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

Monitoria 

 

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

 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Programas e Projetos da 

Graduação e/ou Direção da Faculdade de Farmácia/UFG. 

 

Goiânia, 23 de maio de 2022. 
 
 

 
Profª Dra Joana D`Arc Ximenes Alcanfor 

Coordenadora de Programas e Projetos da Graduação /Fac. de Farmácia /UFG 

http://www.farmacia.ufg.br/
http://www.farmacia.ufg.br/
mailto:jdxa@ufg.br

