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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

 

 

– PLANO DE TRABALHO DA MONITORIA –  

PERÍODO LETIVO: 2022/1 

 

Projeto de Ensino: Monitoria acadêmica no curso de Odontologia da UFG - Ano Letivo 2022 

Unidade: ODONTOLOGIA 

Coordenadora: Profa Dra. Terezinha de Jesus Esteves Barata 

Vice-coordenadora: Profa Dra. Francine do Couto Lima Moreira 

Nº do Processo SEI: 23070.023703/2022-00 

 

O presente Plano de Trabalho “Monitoria acadêmica: FO/UFG – 2022/1” em 

consonância com os termos da Resolução CEPEC/UFG no 1693, de 10/09/2021; Resolução 

Consuni/UFG no 135, de 25/03/2022, Edital PROGRAD/UFG no. 150 de 12/04/2022 e 

Projeto de Ensino “Monitoria acadêmica no curso de Odontologia da UFG - Ano 

Letivo 2022” estabelece as normas específicas do processo de seleção e as atividades de 

monitoria a serem realizadas no período letivo 2022/1 pelos estudantes do curso de 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás (UFG).  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 As atividades de monitoria se caracterizam como um processo educativo 

desenvolvido de forma conjunta por docentes e estudantes-monitores(as).  

1.2 São atribuições do(a) estudante-monitor(a):  

a) desenvolver o Plano de Trabalho;  

b) auxiliar os estudantes, em especial os que estejam apresentando baixo rendimento 

na aprendizagem no(s) componente(s) curricular(es)/disciplinas, bem como os 

estudantes com deficiência;  
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c) auxiliar o(a) professor(a) orientador(a) nas tarefas didáticas;  

d) cumprir a carga horária semanal de doze (12) horas, sendo que:  

 A carga horária semanal mínima destinada a atividades de ensino presencial na 

graduação será de quatro (04) horas, incluindo atividades “teóricas, laboratoriais e/ou 

ambulatoriais”, de acordo com a orientação do(a) docente orientador(a). 

 A carga horária semanal não presencial em atividades de ensino da graduação será 

de oito (08) horas no máximo.  

 A carga horária presencial e não presencial em atividades de graduação será 

distribuída de acordo com as necessidades didáticas do respectivo componente 

curricular/disciplina e/ou área de atuação, vide “Descrição das atividades da monitoria”. 

e) preencher com supervisão do(a) docente-orientador(a) e encaminhar o Plano de 

Trabalho de Monitoria Individual até o dia 20/06/2022 à Coordenação de Monitoria, por 

meio do endereço eletrônico monitoriafoufg@gmail.com. Este deverá ser elaborado e 

assinado pelo(a) estudante-monitor(a) e docente orientador(a). Informar como título 

do assunto: Plano de Trabalho – Nome completo do(a) estudante-monitor(a). 

f) preencher com supervisão do(a) docente-orientador(a) e encaminhar o relatório de 

frequência mensal até o quinto dia útil do mês subsequente às atividades de monitoria 

desenvolvidas, por meio do endereço eletrônico monitoriafoufg@gmail.com seu 

“Relatório de Frequência Mensal”. Este deverá ser elaborado e assinado pelo(a) 

estudante-monitor(a) e professor(a) orientador(a). Informar como título do assunto da 

mensagem: Relatório mês/ano – Nome completo do(a) estudante-monitor(a). 

g) preencher no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) o 

relatório final de monitoria, a partir do dia 05/09/2022;  

g) manter seus dados pessoais e bancários atualizados no SIGAA. Atenção: incluir 

os dados bancários referentes a uma única conta. 

 

2. DAS BOLSAS DE MONITORIA REMUNERADAS 

2.1. O número de bolsas remuneradas destinadas à Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás (FO/UFG), período de vigência e valor mensal da 

bolsa encontram-se especificados no Anexo I, do Edital PROGRAD/UFG no. 150 

de 12/04/2022.  

 

mailto:monitoriafoufg@gmail.com
mailto:monitoriafoufg@gmail.com
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3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. Apenas estudantes devidamente matriculados(as) no curso de graduação em 

Odontologia e aprovados(as) nos componentes curriculares/disciplinas objeto deste 

plano de trabalho, para o período letivo 2022/1, poderão se inscrever ao Processo 

Seletivo de monitoria. 

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

3.3. Poderão ser concebidas duas modalidades de monitoria:  

a) 13 vagas de Monitoria Remunerada, de acordo com a legislação vigente e na 

forma do item 2 do Edital PROGRAD/UFG no. 150 de 12 de abril de 2022 (Anexo 

I – Quadro I. Unidade Acadêmica, número de bolsista/monitoria em cada 

Unidade Acadêmica, valor mensal e período de vigência – 2022/1). 

 

b) 38 vagas de Monitoria Voluntária: o(a) estudante-monitor(a) não receberá bolsa. 

3.4. As inscrições serão realizadas a partir da publicação do Plano de trabalho de 

Monitoria no SIGAA, até o dia 02 de junho de 2022, exclusivamente, via portal do 

SIGAA: SIGAA / Portal Discente / Monitoria / Inscrever-se em Seleção de 

Monitoria / Buscar oportunidades / Monitoria  

3.4.1. Após a inscrição o(a) estudante receberá via endereço eletrônico uma 

mensagem automática com as seguintes informações:  

Sua inscrição foi confirmada com sucesso! 

3.4.2. Caso o(a) estudante-candidato(a) não receba automaticamente a confirmação de 

sua inscrição deverá verificar sua conexão de internet. Caso a mesma esteja 

funcionando adequadamente deverá fechar o SIGAA e o Portal UFGnet. Em 

seguida, acessar o SIGAA novamente e realizar sua inscrição. Em caso de 

persistência do insucesso durante a inscrição, por favor, entre em contato com 

equipe técnica do Centro de Recursos Computacionais (Cercomp) da UFG: 

a) SIGAA/ Portal Discente/Serviços/Abrir Chamado – GLPI; 

b) Contato telefônico em horário comercial pelo número (62) 3521 1079 

(Serviço de Atendimento ao Usuário/Cercomp) ou 



 

Projeto de Ensino: “Monitoria acadêmica no curso de Odontologia da UFG - Ano Letivo 2022” 
Nº do Processo SEI: 23070.023703/2022-00 

- Plano de Trabalho: Monitoria acadêmica - FO/UFG –2022/1 

Página 4 de 27 

 

c)  Mensagem eletrônica destinada ao e-mail institucional-sau.cercomp@ufg.br 

(Serviço de Atendimento ao Usuário/Cercomp) 

ATENÇÃO: Orienta-se que a inscrição seja realizada com antecedência para que o Cercomp-

UFG possa responder à solicitação técnica realizada. 

3.4.3. A inscrição somente será considerada válida caso devidamente registrada no SIGAA 

e confirmada eletronicamente. 

3.5. O/A estudante-candidato(a) deverá enviar seu extrato acadêmico para o endereço 

eletrônico indicado no Quadro 1 deste Plano de Monitoria até o dia 02 de junho de 2022, 

horário 23h59min (Hora oficial de Brasília). O não envio do extrato acadêmico implicará 

na desclassificação do(a) estudante-candidato(a) ao presente processo seletivo. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO  

 

4.1.O processo seletivo poderá ser realizado de forma presencial e/ou utilizando os 

recursos dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), a critério do(a) docente 

responsável pelo componente curricular/disciplina que ofertará vaga(s) de monitoria. A 

Coordenação de Monitoria da FO/UFG comunicará dia, horário e local/forma de 

aplicação do processo seletivo, por meio do endereço eletrônico informado na inscrição, 

bem como afixará as informações no mural da Coordenação de Curso. 

4.2. As avaliações ocorrerão entre o período de 06 a 07 de junho de 2022, conforme o Quadro 

I, deste Plano de trabalho de monitoria.  

4.3. Critérios de seleção:  

I) Prova específica do componente curricular/disciplina objeto da inscrição 

ao processo de seleção; 

II) Nota final obtida pelo estudante no componente curricular/disciplina 

cursada que pleiteia a monitoria;  

III) Média global do(a) estudante. 

4.4. A nota final será obtida por meio da média aritmética simples entre: 

mailto:sau.cercomp@ufg.br
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Prova específica* + Nota final*  + Média global** 

  3   

*do componente curricular objeto da inscrição. 

**do(a) estudante-candidato(a). 

4.5. Para a aprovação, o(a) estudante-candidato(a) deverá obter média maior ou igual 

a 6,0. 

4.6. No cálculo da média, o resultado será apresentado até a primeira casa decimal, 

desprezando-se as frações menores que 0,05 (cinco centésimos), arredondando 

para a decimal mais próxima, se os centésimos forem iguais ou superiores a 5 

(cinco).  

4.7. No caso de empate será adotada a seguinte ordem de prioridade para definição 

dos(as) estudantes-candidatos(as) selecionados(as):  

1º. Maior média no componente curricular/disciplina no qual o(a) estudante-

candidato(a) se inscreveu para o processo seletivo de monitoria. 

2º. Maior percentual de carga horária integralizada. 

3.1 A ausência do(a) estudante-candidato(a) em qualquer etapa do processo seletivo 

implicará em sua desclassificação, bem como não envio de seu extrato acadêmico 

até o dia 02 de junho de 2022, para o endereço eletrônico informado no Quadro 1.  

3.2 Caso o(a) estudante-selecionado(a) não aceite ou recuse a monitoria, o(a) 

estudante-classificado(a) na posição subsequente será convocado(a). 

3.3 Os Componentes Curriculares (disciplinas), professor(a) orientador(a) e 

quantidade de vagas/natureza (modalidade), como também os critérios e 

informações do processo de seleção encontram-se no Quadro I, deste Plano de 

trabalho de monitoria. 
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Quadro 1. Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), quantidade de 

vagas/natureza (modalidade) e os critérios/informações do processo de 

seleção do Plano de Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de 

Graduação em Odontologia da UFG. 

Componente 

curricular/ Disciplina - 

Área de atuação 

– Código: - 

Docente 

Orientador(a) 

Nº de vagas / 

Natureza 

Critérios e  

informações da seleção 

Bioética 

 

FAO0006 

  

Mauro Machado 

 

do Prado 

01 (uma) vaga/ 

Voluntária 

1º) Dia: a definir. 

2º) Forma: a definir. 

3º) Local: a definir. 

4º) Horário: a definir. 

5º) Conteúdo de avaliação: 

Bioética 

6º) Processo Seletivo:  

a) Prova escrita específica; 

b) Nota final obtida no 

componente curricular da 

disciplina cursada que pleiteia 

a vaga de monitoria;  

c) Média global do(a) estudante. 

 

Atenção: Enviar o extrato acadêmico 

para o endereço eletrônico 

mmprado@ufg.br 

 até o dia 02 de junho de 2022. 
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Quadro 1 (continuação). Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas/natureza (modalidade) e os critérios/informações do 

processo de seleção do Plano de Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de 

Graduação em Odontologia da UFG. 

 

 

Componente 

curricular/ Disciplina - 

Área de atuação 

– Código: - 

Docente 

Orientador(a) 

Nº de vagas / 

Natureza 

Critérios e  

informações da seleção 

Clínica de Atenção 

Básica I 

 

FAO0009 
 

 

(Área Materiais Dentários 

e Dentística) 

 

Alberto Magno 

Gonçalves 

01 (uma) vaga/ 

Voluntária 

1º) Dia: 06/06/2022 (Segunda-

feira) 

2º) Forma: Presencial. 

3º) Local: a definir. 

4º) Horário: 11:00hs 

5º) Conteúdo de avaliação:  

o Anatomia e Escultura Dental; 

o Pré-clínica I e II; 

o Clínica de Atenção Básica I e II. 

6º) Processo Seletivo:  

a) Prova escrita específica; 

b) Nota final obtida no componente 

curricular da disciplina cursada 

que pleiteia a vaga de monitoria;  

c) Média global do(a) estudante. 

Atenção: Enviar o extrato 

acadêmico para o endereço 

eletrônico terezinhabarata@ufg.br 

até o dia 02 de junho de 2022. 

Crisnicaw 

Veríssimo 

01 (uma) vaga/ 

Voluntária 

Rodrigo Borges 

Fonseca 

01 (uma) vaga/ 

Remunerada 

Terezinha de Jesus 

Esteves Barata 

01 (uma) vaga/ 

Voluntária 

Monitoria. 
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Quadro 1 (continuação). Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas/natureza (modalidade) e os 

critérios/informações do processo de seleção do Plano de 

Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de Graduação em 

Odontologia da UFG. 

 

Componente 

curricular/ Disciplina - 

Área de atuação 

– Código: 

Docente 

Orientador 

Nº de vagas / 

Natureza 

Critérios e  

informações 

 da seleção 

Clínica de 

Atenção 

 Básica I 

 

FAO0009 
 

(Área Periodontia) 

 

 

João Antônio 

Chaves de 

Souza 

01 (uma) vaga/ 

Remunerada 

1º) Dia: a definir. 

2º) Forma: a definir. 

3º) Local: a definir. 

4º) Horário: a definir. 

5º) Conteúdo de avaliação:  

o Pré - Clínica III e 

o CAB - I 

6º) Processo Seletivo:  

a) Prova escrita específica; 

b) Nota final obtida no componente 

curricular da disciplina cursada que 

pleiteia a vaga de monitoria;  

c) Média global do(a) estudante. 

Atenção: Enviar o extrato acadêmico 

para o endereço eletrônico 

joaosouza@ufg.br 

 até o dia 02 de junho de 2022. 

mailto:joaosouza@ufg.br
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Quadro 1 (continuação). Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas/natureza (modalidade) e os 

critérios/informações do processo de seleção do Plano de 

Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de Graduação em 

Odontologia da UFG. 

 

Componente 

curricular/ Disciplina - 

Área de atuação 

– Código: 

Docente 

Orientador(a) 

Nº de vagas / 

Natureza 

Critérios e informações da 

seleção 

Clínica Infantil I  

 

FAO0011 

 

(Área 

Odontopediatria)  

 Nancy Tomoko 

Sacono 

01 (uma) 

vaga/ 

Remunerada  

1º) Dia: 06/06/2022/ (Segunda-

feira) 

2º) Forma/Local: On-line, via 

Google Meet 

https://meet.google.com/nes-

wgdo-mov 

3º) Horário: 10h00min 

4º) Conteúdo de avaliação:  

o Pré-clínica Infantil e  

o Clínica Infantil I. 

 

5º) Processo Seletivo:  

 a) Prova específica: escrita (via 

formulário Google). 

b) Média final obtida pelo 

estudante no componente 

curricular/disciplina de Clínica 

Infantil I. 

c) Média global do aluno.  

 

Atenção: Enviar o extrato 

acadêmico para o endereço 

eletrônico nancy_sacono@ufg.br 

(Odontopediatria) e 

camilamassaro@ufg.br 

(Ortodontia) até o dia 02 de junho 

de 2022. 

Ilda Machado Fiuza 

Gonçalves 

01 (uma) 

vaga/ 

Voluntária 

Clínica Infantil I 

 

FAO0011 

(Área Ortodontia) 

Camila da Silveira 

Massaro 

01 (uma) 

vaga/ 

Remunerada 

 

https://meet.google.com/nes-wgdo-mov
https://meet.google.com/nes-wgdo-mov
mailto:nancy_sacono@ufg.br
mailto:camilamassaro@ufg.br
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Quadro 1 (continuação). Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas/natureza (modalidade) e os 

critérios/informações do processo de seleção do Plano de 

Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de Graduação em 

Odontologia da UFG. 

 

Componente 

curricular/ Disciplina - 

Área de atuação 

– Código: 

Docente 

Orientador(a) 

Nº de vagas / 

Natureza 

Informações e  

critérios de seleção 

Diagnóstico Bucal 

I  

 

FAO0017 

 

e  

Diagnóstico IV 

 

FAO0020  

 

Brunno Santos de 

Freitas Silva 

01 (uma) 

vaga/ 

Voluntária 

1º) Dia: a definir 

2º) Forma/Local: a definir 

3º) Horário: a definir 

4º) Conteúdo de avaliação:  

o Diagnóstico Bucal I; 

o Diagnóstico Bucal II 

o Diagnóstico Bucal III e 

o Diagnóstico Bucal IV 

5º) Processo Seletivo:  

 a) Prova específica: escrita 

b) Média final obtida pelo 

estudante no componente 

curricular/disciplina 

c) Média global do aluno.  

Atenção: Enviar o extrato 

acadêmico para o endereço 

eletrônico 

fernanda_yamamoto@ufg.br 

até o dia 02 de junho de 2022.  

Fernanda Paula 

Yamamoto Silva 

01 (uma) 

vaga/ 

Remunerada 

Nádia do Lago Costa 

01 (uma) 

vaga/ 

Voluntária 
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Quadro 1 (continuação). Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas/natureza (modalidade) e os 

critérios/informações do processo de seleção do Plano de 

Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de Graduação em 

Odontologia da UFG. 

 

Componente 

curricular/ Disciplina - 

Área de atuação 

– Código: 

Docente 

Orientador(a) 

Nº de vagas / 

Natureza 

Critérios e informações da 

seleção 

Estágio em Clínica 

 

 Integrada I  

 

FAO0035 

 

(Área de Cirurgia)  

 

Robson Rodrigues 

Garcia 

01 (uma) 

vaga/ 

Remunerada 

1º) Dia: 07/06/2022 (Terça-feira) 

2º) Forma: Presencial 

3º) Local: Ambulatório II 

4º) Horário: 17h30min 

5º) Conteúdo de avaliação:  

o Anatomia Humana; 

o Fisiologia; 

o Farmacologia; 

o Diagnóstico I, II, III, IV 

o Pré-Clínica III 

o Pré-Clínica IV 

o CAB II e 

o  ECI I e II. 

5º) Processo Seletivo:  

a) Prova escrita específica; 

b) Nota final obtida no 

componente curricular da 

disciplina cursada que 

pleiteia a vaga de 

monitoria;  

c) Média global do(a) 

estudante. 

Atenção: Enviar o extrato 

acadêmico para o endereço 

eletrônico  

robsongarcia@ufg.br 

até o dia 02 de junho de 2022. 

Robson Rodrigues 

Garcia 

01 (uma) 

vaga/ 

Voluntária 
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Quadro 1 (continuação). Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas/natureza (modalidade) e os 

critérios/informações do processo de seleção do Plano de 

Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de Graduação em 

Odontologia da UFG. 

Componente 

curricular/  

Disciplina –  

Área de atuação – 

Código: 

Docente 

Orientador(a) 

Nº de vagas 

 / 

Natureza 

Critérios e informações  

da seleção 

Introdução à  

 

Clínica  

 

Odontológica I 

 

 

FAO0059 
 

Diego Antônio 

Costa Arantes 

2(duas) 

vagas/ 

Voluntário 

1º) Dia: 06/06/2022 (Segunda-feira) 

2º) Forma: Presencial 

3º) Local: Sala 1 

4º) Horário: 18h00min. 

5º) Conteúdo de avaliação:  

o Introdução ao sistema 

estomatognático: estruturas 

dentárias, periodontais e cavidade 

bucal 

o Introdução ao estudo das lesões 

cariosas e da doença periodontal 

o Introdução ao estudo das pulpites e 

lesões periapicais 

o Introdução ao estudo do câncer bucal 

o História da Odontologia 

 

6º) Processo Seletivo:  

a) Prova específica: escrita presencial 

(teórica) 

b)  Média final obtida pelo estudante no 

componente curricular/disciplina que 

pleiteia a vaga de monitoria; 

c) Média global do aluno. 

 

Atenção: Enviar o extrato acadêmico 

para o endereço eletrônico 

diego_arantes@ufg.br 

até o dia 02 de junho de 2022.  

 

mailto:diego_arantes@ufg.br
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Quadro 1 (continuação). Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas/natureza (modalidade) e os 

critérios/informações do processo de seleção do Plano de 

Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de Graduação em 

Odontologia da UFG. 

Componente 

curricular/ Disciplina - 

Área de atuação 

– Código: 

Docente 

Orientador(a) 

Nº de vagas / 

Natureza 

Critérios e 

 informações da seleção 

Metodologia  

Científica I 

 

FAO0064  

 

e 

 

Metodologia  

Científica III 

 

FAO0066 

 

Pedro Paulo Chaves 

de Souza 

01 (uma) 

vaga/ 

Voluntária 

1º) Dia: a definir 

2º) Forma: a definir  

3º) Local: a definir 

4º) Horário: a definir 

5º) Conteúdo de avaliação:  

Metodologia Científica I, II e III 

6º) Processo Seletivo:  

a) Prova escrita específica; 

b) Nota final obtida no 

componente curricular da 

disciplina cursada que 

pleiteia a vaga de 

monitoria;  

c) Média global do(a) 

estudante. 

Atenção: Enviar o extrato 

acadêmico para o endereço 

eletrônico pedrosouza@ufg.br 

até o dia 02 de junho de 2022. 
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Quadro 1 (continuação). Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas/natureza (modalidade) e os 

critérios/informações do processo de seleção do Plano de 

Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de Graduação em 

Odontologia da UFG. 

 

Componente 

curricular/ Disciplina - 

Área de atuação 

– Código: 

Docente 

Orientador(a) 

Nº de vagas / 

Natureza 

Critérios e 

 informações da seleção 

Odontologia 

 

Coletiva II 

 

FAO0073 

 

 

Lídia Moraes Ribeiro 

Jordão 

01 (uma) 

vaga/ 

Voluntária 

1º) Dia: a definir 

2º) Forma: a definir  

3º) Local: a definir 

4º) Horário: a definir 

5º) Conteúdo de avaliação:  

o Odontologia Coletiva I e II 

6º) Processo Seletivo:  

a) Prova escrita específica; 

b) Nota final obtida no 

componente curricular da 

disciplina cursada que 

pleiteia a vaga de monitoria;  

c) Média global do(a) 

estudante. 

Atenção: Enviar o extrato 

acadêmico para o endereço 

eletrônico perazzo@ufg.br 

até o dia 02 de junho de 2022. 

Matheus de França 

Perazzo 

01 (uma) 

vaga/ 

Remunerada 



 

Projeto de Ensino: “Monitoria acadêmica no curso de Odontologia da UFG - Ano Letivo 2022” 
Nº do Processo SEI: 23070.023703/2022-00 

- Plano de Trabalho: Monitoria acadêmica - FO/UFG –2022/1 

Página 15 de 27 

 

Quadro 1 (continuação). Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas/natureza (modalidade) e os 

critérios/informações do processo de seleção do Plano de 

Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de Graduação em 

Odontologia da UFG. 

 

Componente 

curricular/ Disciplina - 

Área de atuação 

– Código: 

Docente 

Orientador(a) 

Nº de vagas / 

Natureza 

Critérios e informações da 

seleção 

Odontologia  

Legal 

 

FAO0076 

 

 

Rhonan Ferreira 

da Silva 
  

01 (uma) 

vaga/ 
Remunerada 

1º) Dia: a definir 

2º) Forma: a definir  

3º) Local: a definir 

4º) Horário: a definir 

5º) Conteúdo de avaliação:  

o Odontologia Legal 

6º) Processo Seletivo:  

a) Prova escrita específica; 

b) Nota final obtida no 

componente curricular da 

disciplina cursada que 

pleiteia a vaga de monitoria;  

c) Média global do(a) 

estudante. 

Atenção: Enviar o extrato 

acadêmico para o endereço 

eletrônico rhonan@ufg.br 

até o dia 02 de junho de 2022. 

 

mailto:rhonan@ufg.br
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Quadro 1 (continuação). Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas/natureza (modalidade) e os 

critérios/informações do processo de seleção do Plano de 

Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de Graduação em 

Odontologia da UFG. 

Componente 

curricular/  

Disciplina –  

Área de atuação 

– Código: 

Docente 

Orientador(a) 

Nº de vagas / 

Natureza 

Critérios e 

 informações da seleção 

Patologia  

 

 

Geral 

 

 

 

FAO0081 

 

Diego Antônio 

Costa Arantes 

01 (uma) vaga/ 

Remunerada 

1º) Dia: 06/06/2022 (Segunda-feira) 

2º) Forma: Presencial 

3º) Local: Sala 1 

4º) Horário: 18h00min. 

5º) Conteúdo de avaliação:  

o Distúrbios do crescimento e da 

diferenciação celular 

o Lesão celulares subletais às agressões 

- acúmulos intracelulares e alterações 

de interstício 

o Distúrbios circulatórios: edema, 

hemorragia, trombose e aterosclerose 

o Inflamação aguda, crônica e processo 

de reparo 

o Doenças granulomatosas: 

tuberculose, paracoccidioidomicose e 

granulomas de corpo estranho 

o Doenças mucocutâneas: líquen plano, 

pênfigo vulgar e penfigóide de 

membranas mucosas 

o Doenças fúngicas e bacterianas: 

candidíase, actinomicose, sífilis e 

aspergilose 

6º) Processo Seletivo:  

 a) Prova específica: escrita presencial 

(teórica e prática - 2 etapas valendo até 5,0 

pontos cada) 

b)  Média final obtida pelo estudante no 

componente curricular/disciplina que 

pleiteia a vaga de monitoria; 

c) Média global do(a) estudante. 

 

Atenção: Enviar o extrato acadêmico para 

o endereço eletrônico 

diego_arantes@ufg.br 

até o dia 02 de junho de 2022. 

Diego Antônio 

Costa Arantes 

03 (três) vagas/ 

Voluntária 

 Elismauro 

Francisco de 

Mendonça 

03 (três) vagas/ 

Voluntária 

Eneida Franco 

Vencio 

01 (uma) vaga/ 

Voluntária 

 

mailto:diego_arantes@ufg.br


 

Projeto de Ensino: “Monitoria acadêmica no curso de Odontologia da UFG - Ano Letivo 2022” 
Nº do Processo SEI: 23070.023703/2022-00 

- Plano de Trabalho: Monitoria acadêmica - FO/UFG –2022/1 

Página 17 de 27 

 

Quadro 1 (continuação). Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas/natureza (modalidade) e os 

critérios/informações do processo de seleção do Plano de 

Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de Graduação em 

Odontologia da UFG. 

 

Componente 

curricular/  

Disciplina –  

Área de atuação – 

Código: 

Docente 

Orientador(a) 

Nº de vagas 

/ 

Natureza 

Critérios e  

informações da seleção 

Núcleo Livre: 

 

Tópicos em 

 

Câncer Bucal 

 

FAO0138 

Diego Antônio 

Costa Arantes 

 2(duas) 

vagas/ 

Voluntário 

1º) Dia: 06/06/2022 (Segunda-feira) 

2º) Forma: Presencial 

3º) Local: Sala 1 

4º) Horário: 18h00min. 

5º) Conteúdo de avaliação:  

o Carcinogênese 

o Desordens Potencialmente Malignas 

o Processos Proliferativos Não Neoplásicos 

o Câncer bucal: carcinomas e sarcomas 

o Exames complementares por imagem 

aplicados ao diagnóstico do câncer de boca 

o Manifestações orais do tratamento 

oncológico 

6º) Processo Seletivo:  

a) Prova específica: escrita presencial (teórica) 

b)  Média final obtida pelo estudante no componente 

curricular/disciplina que pleiteia a vaga de 

monitoria; 

c) Média global do aluno. 

  

 Atenção: Enviar o extrato acadêmico para o 

endereço eletrônico diego_arantes@ufg.br 

até o dia 02 de junho de 2022.  

 

mailto:diego_arantes@ufg.br
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Quadro 1 (continuação). Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas/natureza (modalidade) e os 

critérios/informações do processo de seleção do Plano de 

Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de Graduação em 

Odontologia da UFG. 

Componente 

curricular/ Disciplina - 

Área de atuação 

– Código: 

Docente 

Orientador(a) 

Nº de vagas / 

Natureza 

Critérios e  

informações da seleção 

Pré-clínica I 

 

FAO0091 

 

Alberto Magno 

Gonçalves 

01 (uma) 

vaga/ 

Voluntária 

1º) Dia: 06/06/2022 (Segunda-

feira) 

 

2º) Forma: Presencial. 

 

3º) Local: a definir. 

 

4º) Horário: 11:30hs 

 

5º) Conteúdo de avaliação:  

o Anatomia e Escultura Dental; 

o Pré-clínica I e 

o Pré-clínica II. 

 

6º) Processo Seletivo:  

a) Prova escrita específica; 

b) Nota final obtida no 

componente curricular da 

disciplina cursada que 

pleiteia a vaga de monitoria;  

c) Média global do(a) estudante. 

 

Atenção: Enviar o extrato 

acadêmico para o endereço 

eletrônico 

terezinhabarata@ufg.br até o dia 

02 de junho de 2022. 

Crisnicaw Veríssimo 

02 (duas) 

vagas/ 

Voluntária 

Gersinei Carlos de 

Freitas 

01 (uma) 

vaga/ 

Voluntária 

João Batista de Souza 

01 (uma) 

vagas/ 

Voluntária 

Rodrigo Borges 

Fonseca 

02 (duas) 

vagas/ 

Voluntária 

Terezinha de Jesus 

Esteves Barata 

01 (uma) 

vaga/ 

Remunerada 

Terezinha de Jesus 

Esteves Barata 

02 (duas) 

vagas/ 

Voluntária 
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Quadro 1 (continuação). Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas/natureza (modalidade) e os 

critérios/informações do processo de seleção do Plano de 

Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de Graduação em 

Odontologia da UFG. 

Componente 

curricular/ Disciplina - 

Área de atuação 

– Código: 

Docente 

Orientador(a) 

Nº de vagas 

 / 

Natureza 

Critérios e  

informações da seleção 

Pré-clínica IV 

 
FAO0094 

 

 
(Área Endodontia) 

Daniel de Almeida 

Decurcio 

01 (uma) 
vaga/ 

Voluntária 

1º) Dia: 07/06/22 (terça-feira) 

2º) Forma: On-line (Ambiente 

virtual de aprendizagem) 

3º) Link: a ser enviado aos 

estudantes inscritos  

4º) Horário: 08:30hs 

5º) Conteúdo de avaliação:  

o Anatomia interna e abertura 

coronária dos dentes 

permanente;  

o Preparo e obturação do canal 

radicular;  

o Conteúdo de endodontia 

ministrado na disciplina Pré-

clínica IV. 

 

6º) Processo Seletivo:  

a) Prova escrita específica; 

b) Nota final obtida no 

componente curricular da 

disciplina cursada que pleiteia 

a vaga de monitoria;  

c) Média global do(a) estudante. 

 

Atenção: Enviar o extrato 

acadêmico para o endereço 

eletrônico 

patriciasiqueira@ufg.br 

até o dia 02 de junho de 2022. 

Marco Antônio 

Zaiden Loureiro 

01 (uma) 

vaga/ 

Voluntária 

Patrícia Correia de 

Siqueira 

01 (uma) 

vaga/ 

Remunerada 
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Quadro 1 (continuação). Componentes Curriculares/Disciplina, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas/natureza (modalidade) e os 

critérios/informações do processo de seleção do Plano de 

Trabalho de Monitoria, período 2022/2, curso de Graduação em 

Odontologia da UFG. 

 
Componente 

curricular/ Disciplina - 

Área de atuação 

– Código: 

Docente 

Orientador(a) 

Nº de vagas / 

Natureza 

Critérios e informações da 

seleção* 

Prótese 

Dentária I 

 

FAO0100 

 

Adérico Santana 

Guilherme 

01 (uma) 
vaga/ 

Voluntária 

1º) Dia: 07 de junho de 2022, 

banca, horário e local a definir  
 

2º) Forma: a definir. 

 

3º) Local: a definir. 

 

4º) Horário: a definir. 

 

5º) Conteúdo de avaliação:  

Prótese Dentária I 

 

6º) Processo Seletivo:  

a) Prova escrita específica; 

b) Nota final obtida no 

componente curricular da 

disciplina cursada que 

pleiteia a vaga de monitoria;  

c) Média global do(a) 

estudante. 

 

Atenção: Enviar o extrato 

acadêmico para o endereço 

eletrônico torresodonto@ufg.br 

até o dia 02 de junho de 2022. 

Carlos de Paula e 

Souza 

01 (uma) 
vaga/ 

Voluntária 

Célio Umberto de 

Araújo 

01 (uma) 

vaga/ 

Voluntária 

Cláudio Rodrigues 

Leles 

01 (uma) 

vaga/ 

Voluntária 

Erica Miranda de 

Torres 

02  
(duas) vagas/ 

Remuneradas 

Hugo de Carvalho 

Júnior 

01 (uma) 

vaga/ 
Voluntária 

William Barnabé 
01 (uma) 

vaga/ 

Voluntária 
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4. RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Etapas Prazos Local 

Divulgação preliminar do 
resultado. 

08/06/2022 

 

Canais oficiais da Faculdade de Odontologia, 
tais como: site, e-mail institucional e/ou mural 
da Coordenação de Curso da unidade. 

Recurso contra o resultado 
preliminar. 

09/06/2022 
Exclusivamente, via o endereço eletrônico: 
monitoriafoufg@gmail.com 

Análise e divulgação do 
resultado dos recursos. 
Resultado Final. 

10/06/2022 
Divulgado pela Unidade Acadêmica, após o 
julgamento dos recursos interpostos. 

 

No Anexo II do presente plano de trabalho apresenta o “Cronograma e Eventos” do 

Plano de Trabalho de Monitoria 2022-1. 

 

5. DOS SELECIONADOS PARA MONITORIA REMUNERADA E VOLUNTÁRIA  

 

5.1 A bolsa de monitoria será concedida mensalmente ao estudante selecionado na ordem 

de classificação, observado o número de vagas/REMUNERADA e o período 

especificado no Anexo I, que faz parte do Edital PROGRAD/UFG no. 150 de 12/04/2022, 

para todos os fins de direito. 

5.2 É vedada a acumulação de bolsa de monitoria com outra modalidade de bolsa acadêmica, 

exceção feita à Bolsa de Assistência Estudantil.  

5.3 O/A estudante-monitor(a) selecionado(a) em mais de um componente 

curricular/disciplina deverá optar por apenas um, sendo vedado a acumulação de 

monitorias mesmo em caráter voluntário.  

5.4 Caso o(a) estudante seja aprovado(a) 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, deverá manifestar a recusa logo após a publicação do resultado 

final do processo seletivo, até o dia 13/06/2022, via portal SIGAA:  SIGAA / Portal Discente 

/ Monitoria / Meus projetos de Monitoria / Aceitar ou Recusar Monitoria  

5.5 Para iniciar as atividades de monitoria o(a) estudante selecionado(a), modalidade 

remunerada ou voluntária, é obrigatório ACEITAR o termo de monitoria até o dia 

13/06/2022, via portal SIGAA: SIGAA / Portal Discente / Monitoria / Meus projetos de 

Monitoria / Aceitar ou Recusar Monitoria.  
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5.6 Caso não aceite será eliminado(a) do presente processo seletivo.  

5.7 O/A estudante selecionado(a) para a monitoria remunerada deve 

OBRIGATORIAMENTE atualizar seus dados bancários e o endereço de e-mail 

institucional no portal SIGAA: SIGAA / Portal Discente / Dados cadastrais. Atenção: incluir 

apenas dados bancários de uma conta.  

 

6. DA CERTIFICAÇÃO 

6.1Para ter acesso ao certificado, o(a) estudante-monitor(a) deverá preencher ao final do 

período de vigência da monitoria 2022/1, seu relatório final via: SIGAA / Portal Discente / 

Monitoria / Relatórios  

6.2 O Certificado de Monitoria será emitido pela PROGRAD/Comissão de Monitoria da 

Região Metropolitana de Goiânia, via portal SIGAA, contendo o período, componente 

curricular/ área e a carga horária, ao(à) estudante-monitor(a) que concluir com 

aproveitamento a monitoria.  

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1 O presente Plano de Trabalho “Monitoria acadêmica: FO/UFG – 2022/1” está em 

conformidade com os termos da Resolução CEPEC/UFG no 1693, de 10/09/2021; 

Resolução Consuni/UFG no 135, de 25/03/2022, Edital PROGRAD/UFG no. 150 de 

12/04/2022, publicado pela Comissão de Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia. 

7.2 Os casos omissos serão decididos em âmbito da Faculdade de Odontologia da UFG 

pela Coordenadoria de Monitoria e Direção da unidade. 

 



 

Projeto de Ensino: “Monitoria acadêmica no curso de Odontologia da UFG - Ano Letivo 2022” 
Nº do Processo SEI: 23070.023703/2022-00 

- Plano de Trabalho: Monitoria acadêmica - FO/UFG –2022/1 

Página 23 de 27 

 

8. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA 

8.1 Plano de Trabalho de Monitoria 

O (A) estudante-monitor(a) aprovado(a) deverá elaborar seu Plano de Trabalho de 

Monitoria sob supervisão do(a) professor(a) orientador(a), o qual incluirá as atividades que 

pretende realizar, tais como: 

a) Participar do planejamento das atividades didáticas, por meio de reuniões 

com professores da equipe da disciplina e/ou professor(a) orientador(a); 

b) Auxiliar/acompanhar aulas teóricas ministradas por professores da equipe 

da disciplina e/ou professor(a) orientador(a); 

c) Auxiliar/acompanhar aulas práticas laboratoriais ministradas por 

professores da equipe da disciplina e/ou professor(a) orientador(a); 

d) Auxiliar/acompanhar aulas práticas ambulatoriais/clínicas ministradas por 

professores da equipe da disciplina e/ou professor(a) orientador(a);  

e) Auxiliar professores da equipe da disciplina e/ou professor(a) orientador(a) 

na orientação de estudantes em trabalhos acadêmicos e/ou eventos 

científicos, por exemplo: seminários, cursos, debates, apresentações e/ou 

sessões de estudo; 

f) Auxiliar professores da equipe da disciplina e/ou professor(a) orientador(a) 

no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem e/ou Presenciais. 

g) Propor/realizar atividades extraclasse de recuperação de conteúdo 

relacionados ao componente curricular objeto do plano de trabalho ou 

conteúdo pertinente à compreensão dos temas ministrados; 

h) Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da 

monitoria, tais como: Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão - 

CONPEEX da UFG e CUGO; 

 A participação dos(as) estudantes-monitores(as) em eventos científicos 

relacionados com a área objeto da monitoria, tais como, o Congresso de 

Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX) da UFG, em 2022, é incentivado.  

i) Participar de reuniões periódicas com o(a) professor(a) orientador(a) para 

avaliação das atividades de monitoria. 

j) Incluir demais atividades que pretende realizar. 
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Como também, deverá informar o horário em que realizará as atividades propostas 

e o local/forma: Presencial (P) ou em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES  

Dia da  

semana 

 

Período 

 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Matutino       
Vespertino       

Noturno      

Caberá ao estudante-monitor(a) e seu/sua professor(a) orientador(a) elaborar e 

assinar o Plano de Trabalho Individual, e em seguida o(a) estudante-monitor(a) deverá 

enviá-lo por meio do endereço eletrônico monitoriafoufg@gmail.com até o dia 20/06/2022. 

Informar como título do assunto: Plano de Trabalho – Nome completo do(a) estudante-

monitor(a). 

8.2 Relatório de frequência mensal  

Até o quinto dia útil do mês subsequente às atividades de monitoria desenvolvidas, o(a) 

estudante-monitor(a), deverá enviar por meio do endereço eletrônico 

monitoriafoufg@gmail.com seu “Relatório de Frequência Mensal”. Este deverá ser elaborado e 

assinado pelo(a) estudante-monitor(a) e professor(a) orientador(a). Informar como título do 

assunto da mensagem: Relatório mês/ano – Nome completo do(a) estudante-monitor(a). 

O relatório deverá conter a descrição das atividades realizadas, com respectiva 

carga horária e data. O modelo do documento será enviado ao(à) estudante aprovado(a) 

no presente processo seletivo.  

No caso de dúvidas ou outras informações relativas ao: 

 Plano de Trabalho deverão ser encaminhadas via o endereço 

eletrônico monitoriafoufg@gmail.com, com título no campo assunto: 

“Processo Seletivo Monitoria 2021/2 – Dúvida”. 

 SIGAA, tais como: não recebimento automático da confirmação de 

sua inscrição, e/ou do aceite/recusa da monitoria o(a) estudante-

aprovado(a) deverá verificar sua conexão de internet. Caso esta 

mailto:monitoriafoufg@gmail.com
mailto:monitoriafoufg@gmail.com
mailto:monitoriafoufg@gmail.com
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esteja funcionando adequadamente deverá fechar o SIGAA e portal 

UFGNET. Aguardar alguns instantes e, em seguida, repetir o 

procedimento. Em caso de persistência do insucesso, por favor, entre 

em contato diretamente com equipe técnica do Centro de Recursos 

Computacionais (Cercomp) da UFG: 

a) SIGAA/ Portal Discente/Serviços/Abrir Chamado – GLPI; 

b) Contato telefônico em horário comercial pelo número (62) 3521 1079 

(Serviço de Atendimento ao Usuário/Cercomp) ou 

c)  Mensagem eletrônica destinada ao e-mail institucional-sau.cercomp@ufg.br 

(Serviço de Atendimento ao Usuário/Cercomp) 

 

Goiânia, 06 de maio de 2022. 

 

Profa. Dra. Terezinha de Jesus Esteves Barata  Profa. Dra. Francine do Couto Lima Moreira 

Coordenadora  Vice-coordenadora 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
COMISSÃO DE MONITORIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

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

- Anexo I – 

Quadro I: Unidade Acadêmica, número de bolsista/monitoria em cada Unidade Acadêmica, valor 
mensal e período de vigência – 2022/2. 

UNIDADE 
ACADÊMICA 

Número de bolsista em 
cada Unidade Acadêmica 

Valor mensal da bolsa de monitoria / Período 
de vigência da bolsa de monitoria e número 
de bolsas para cada monitor  

EA 18 

Período letivo 2021/2. 
Serão 3 (três) bolsas para cada 

monitoria/remunerada 
no valor de R$ 394,00 

EECA 9 

EMC 10 

EMAC 15 

EVZ 14 

FACE 6 

FAFIL 4 

FANUT 9 

FAV 10 

FCS 6 

FD 6 

FE 10 

FEF 7 

FEN 13 

FF 9 

FH 5 

FIC 13 

FL 10 

FM 14 

FO 13 

ICB 33 

IESA 6 

IF 7 

IME 19 

INF 18 

IPTSP 15 

IQ 18 

FCT 5 
Total 322 
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- Anexo II – RESUMO DO CRONOGRAMA – 

Semestre Letivo: 2022/1:  Início: 25/05/2022 - Término: 15/09/2022  

Período da Monitoria 2022/1: Início da monitoria: 10/06/2022 - Término da monitoria: 15/09/2022  

 

Plano de Trabalho de Monitoria 2022-1 

Etapas Ação Quem realiza? Quando? 

1º.  Inscrição. Estudantes 

A partir da publicação 

do plano de trabalho 

até o dia 02/06/2022  
2º.  Processo de Seleção. Professores e Estudantes 06 e 07/06/2022  

3º.  
Divulgação do resultado preliminar 

– no site das Unidades Acadêmicas.  
Programa de Monitoria da FO/UFG  08/06/2022  

4º.  
Prazo para recurso contra o 

resultado preliminar. 
Estudantes / candidatos  09/06/2022 

5º.  
Análise e divulgação do resultado 

dos recursos.  

Professor (Coordenadoria do projeto 

de ensino) 
10/06/2022 

6º.  Divulgação do resultado final.  
Coordenadoria de Monitoria da 

FO/UFG 
10/06/2022 

7º.  

Prazo para o(a) selecionado(a) 

aceitar ou recusar a monitoria via 

SIGAA.  

Estudantes - candidatos(as) 

aprovados(as)  

Até dia 13/06/2022 

 

8º.  

Reunião não presencial com os (as) 

estudantes-monitores(as) 

aprovados(as) 

Estudantes - monitores(as) 

aprovados(as) / Professor(a) 

Orientador(a) / Coordenadoria de 

Monitoria da FO/UFG 

A definir 

9º.  
Iniciar as atividades – Planejamento 

do Plano de trabalho da monitoria. 

Estudantes- Monitores/  

Professor(a) Orientador(a) 

A partir da data do 

aceite  

10º.  Plano de trabalho de monitoria. 
Estudantes- Monitores/  

Professor(a) Orientador(a) 

A partir da data do 

aceite até 20/06/2022. 

11º.  Relatório de Frequência Mensal. 
Estudantes-Monitores(as)/  

Professor(a) Orientador(a) 

Até o quinto dia útil do 

mês subsequente. 

12º.  
Preenchimento do relatório final via 

SIGAA. 
Estudantes- Monitores A partir do 05/09/2022  

13º.  Validação do relatório final. Professor(a) Orientador(a) 

Até 30 (trinta) dias 

após encerramento do 

semestre. 

14º.  Emissão do certificado.  Estudantes- Monitores(as) 

A partir da validação 

do relatório pelo(a) 

orientador(a).  

 


