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NORMA CPG/PPGO Nº 01-2019 

Dispõe sobre as normas da monitoria de disciplinas do Programa 
de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de 
Goiás.  

A COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA da 
Universidade Federal de Goiás, em reunião realizada em 12 de março de 2019,  

RESOLVE:  

Art. 1º. Estabelecer normas gerais para a Monitoria de disciplinas do PPGO, visando: 

I. ampliar a participação dos pós-graduandos nas atividades de ensino e de 
aprendizagem do PPGO; 

II. contribuir para a melhoria das disciplinas do Programa; 
III. desenvolver capacidade de análise e crítica, incentivando o pós-graduando monitor a 

adquirir hábitos de estudo, interesse e habilidades para a docência; 
IV. aprofundar conhecimentos teóricos e práticos na disciplina que estiver atuando como 

monitor; 
V. incentivar a cooperação do monitor com o corpo docente e discente nas atividades de 

ensino e aprendizagem.  

Art. 2º. - São atribuições do monitor: 

I. contribuir no desenvolvimento do Plano de Trabalho elaborado em conjunto com o 
professor coordenador da disciplina; 

II. auxiliar os estudantes que estejam apresentando baixo rendimento na aprendizagem 
da disciplina; 

III. auxiliar o professor coordenador da disciplina nas tarefas didático-científicas; 
IV. estar presente em todas as atividades da disciplina; 
V. preencher, em conjunto com o professor orientador, o relatório final de monitoria. 

 
 

Art. 3º. As vagas para monitoria serão disponibilizadas pelos coordenadores das disciplinas 
semestralmente e divulgadas por e-mail, para todos os Pós-graduandos, pela Coordenação do 
Programa. 
 
Art. 4º. O candidato deverá manifestar seu interesse em resposta ao e-mail, podendo optar por 
até duas vagas, desde que possua os critérios de elegibilidade e tenha a anuência de seu 
orientador. 
 
Art. 5º. Se houver um número maior de candidatos a monitoria do que o ofertado pela disciplina, 
caberá ao coordenador da disciplina realizar a seleção com base em critérios definidos pelo 
mesmo. 
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Art. 6º. Os critérios de elegibilidade para monitoria são:  

I. Para mestrandos: participação em disciplinas obrigatórias ou optativas para o referido 
nível, desde que já as tenha cursado e obtido conceito A e B; 

II. Para doutorandos: participação em disciplinas obrigatórias ou optativas para mestrado e 
doutorado, desde que já as tenha cursado e obtido conceito A e B. 

 
Art. 7º. A monitoria será pontuada como atividade complementar, de acordo com item “m” do 
Apêndice A, da Norma CPC_PPG03-2017para integralização dos créditos no Programa, desde 
que o coordenador da disciplina registre junto à coordenação do PPGO o desempenho suficiente 
do monitor. 
 
Art. 8º. As atividades do monitor serão desempenhadas sob supervisão direta do professor 
coordenador da disciplina, o qual não poderá substituir o professor. 
 
Art. 9º. Esta norma entre em vigor na data de aprovação  
   

  

Goiânia, 12 de março de 2019.  

Profa. Dra. Nádia do Lago Costa  

Coordenação do PPGO 


