
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

Normas Complementares ao Edital do Processo Seletivo de Monitoria da 
PROGRAD/UFJ – nº. 05/2021. 

. 

O(A) CHEFE DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, nos termos da Resolução CEPEC nº. 
1604/2018, torna público as Normas Complementares ao Edital do Processo Seletivo 
para o Programa de Monitoria da PROGRAD/UFJ nº. 05 de 03 de maio de 2021, 
visando a seleção de discentes para os componentes curriculares do segundo 
semestre de 2020 (2020-2) dos cursos de graduação da UFJ. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Há apenas a monitoria voluntária ofertada na UFJ, na qual o monitor não receberá 
bolsa e nenhum tipo de compensação financeira, ou seja, irá desenvolver suas 
atividades de forma voluntária. 

1.2. 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 as 
necessidades do Programa de Monitoria. 

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

1.4. Cada discente pode ser monitor em no máximo uma disciplina. Caso o mesmo 
seja aprovado em outra disciplina e tiver o interesse em ser monitor dessa também, 
ele poderá ser convocado caso não haja outros alunos aprovados e aptos a aceitarem 
a convocação nessa disciplina. Essa é a única exceção à regra de no máximo uma 
disciplina por monitor. 

1.5. Tutoriais diversos para monitores e orientadores estão nos links 
https://monitoria.jatai.ufg.br/p/25034-tutorial-para-monitor e 

https://monitoria.jatai.ufg.br/p/25159-tutorial-para-orientador.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Poderá se inscrever o estudante devidamente matriculado em curso de 
Graduação da UFJ e com aprovação no componente curricular pleiteado. 

2.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente via SIGGA, a partir da publicação 
desta norma complementar até dia 12/05/2021: 

 

https://monitoria.jatai.ufg.br/p/25034-tutorial-para-monitor
https://monitoria.jatai.ufg.br/p/25159-tutorial-para-orientador


 

 

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

 

2.3. O estudante poderá realizar no máximo duas (02) inscrições em duas 
disciplinas diferentes neste processo seletivo, desde que possua os requisitos 
necessários e as datas e horários de realização da seleção para os diferentes 
componentes curriculares não coincidam. 

2.4. Ao final do prazo das inscrições, o aluno deverá enviar e-mail para 
ibcmonitoria@gmail.com com a ordem de preferência das disciplinas as quais ele 
se inscreveu. Em caso de aprovação em mais de uma disciplina, essa ordem será 
usada para definir em qual disciplina ele será convocado. Além disso, deverá anexar 
no mesmo e-mail seu extrato acadêmico. A data limite para envio do e-mail é 
13/05/2021, às 23h59 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. O exame de seleção será realizado pelo(a) Professor(a) orientador(a) ou por uma 
comissão de professores designada para este fim e avaliará um ou mais dos seguintes 
critérios, de acordo com a determinação do(a) Professor(a) orientador(a) definidos no 
Quadro do item 3.2: 

1) Prova escrita específica sobre os assuntos do componente curricular; 

2) Prova oral ou sinalizada específica sobre os assuntos do componente curricular; 

3) Nota final obtida pelo aluno no componente curricular; 

4) Média relativa do aluno; 

5) Média global do aluno. 

 

3.1.1. O método de avaliação escolhido pelo(a) Professor(a) orientador(a) deverá ser 
remoto, utilizando recursos tecnológicos e digitais quando necessários, conforme as 
recomendações gerais para o Ensino Remoto Emergencial. 

 

3.2. Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), quantidade de vagas, 
critérios de seleção, datas e locais/horários previstos para realização das provas deste 
processo seletivo estão apresentados nos quadros a seguir. 

 

1- ANATOMIA DO SISTEMA NERVOSO / NEUROANATOMIA FUNCIONAL 

Códigos e os 
Componentes 
Curriculares 

IBI0004 - Anatomia do Sistema Nervoso; IBI0130 - Neuroanatomia Funcional  

Professor Luiz Fernando Gouvêa e Silva 

Nº de vagas 2 (duas) 

Requisitos 
necessários  
 

Ter concluído a disciplina de Anatomia do Sistema Nervoso (IBI0004) ou de 
Neuroanatomia Funcional (IBI0130) 
Ter disponibilidade/janela pelos três turnos (matutino, vespertino e noturno) para 
atendimento aos alunos e reunião de orientação. 
Estar apto a atuar de forma remota nas atividades que forem necessárias. 



 

 

Formato da 
prova  
 

a) Para a seleção será utilizada a NOTA obtida na disciplina (Neuroanatomia 
Funcional ou Anatomia do Sistema Nervoso) e média global do aluno (MGA). 
b) O resultado será a média da nota obtida na disciplina (NOTA) com a MGA. 
c) Equação aplicada: 
Resultado = (NOTA + MGA) / 2 

Assunto da 
prova 
 

Não se aplica  

Data da Prova 
 

17/05/2021 

Hora/Local Não se aplica 

E-mail para 
enviar o 
extrato 
acadêmico 

lfgouvea@ufj.edu.br com cópia para ibcmonitoria@gmail.com  

 

2- ANATOMIA HUMANA 

Códigos e os 
Componente 
Curriculares 

IBI0011; IBI0012; IBI0013 - Anatomia Humana II; IBI0154 - Anatomia Humana 
 

Professores 

Carolina Ribeiro Noronha de Souza 
Eduardo Vignoto Fernandes 
Fabiano Campos Lima 
Luiz Fernando Gouvêa e Silva 

Nº de vagas 7 (sete) 

Requisitos 
necessários  
 

- Aprovação nos componentes curriculares Anatomia Humana I e Anatomia 
Humana II (ou apenas Anatomia Humana para o caso específico de alunos do 
curso de licenciatura em Ciências Biológicas). 

Formato da 
prova  

a) Para a seleção serão utilizadas as notas obtidas nas disciplinas de Anatomia 
(Anatomia Humana I e II; ou Anatomia Humana para os cursos com apenas 
uma Anatomia) e média global do aluno. 

b) O resultado será a média da nota obtida nas disciplinas com a média global 
do aluno (MGA). 

c) Equação aplicada: 
 
Resultado = (nota de Anatomia Humana I + nota de Anatomia Humana II + 
MGA) / 3 
 
Para os cursos com apenas uma Anatomia: 
Resultado = (nota de Anatomia Humana + MGA) / 2 

Assunto da 
prova 

Não se aplica 

Data da Prova 17/05/2021 

Hora/Local Não se aplica 

E-mail para 
enviar o 
extrato 
acadêmico 

eduardovignoto@ufj.edu.br com cópia para ibcmonitoria@gmail.com 

 
 
 

3- ANATOMIA VEGETAL 

Código e o 
Componente 
Curricular 

IBI0016 - Anatomia Vegetal 

Professor Vinícius Coelho Kuster 

Nº de vagas 2 (duas) 

mailto:lfgouvea@ufj.edu.br
mailto:ibcmonitoria@gmail.com
mailto:eduardovignoto@ufj.edu.br
mailto:ibcmonitoria@gmail.com


 

 

Requisitos 
necessários  

Aprovado na disciplina de Anatomia Vegetal 

Formato da 
prova  

1. Prova escrita sobre o assunto; 2. Prova oral de 8 a 15 minutos (Tema: 
Anatomia de caules em estrutura primária).  

Assunto da 
prova 
 

1. Prova escrita sobre o assunto - Todo o conteúdo da disciplina de Anatomia 
Vegetal. 
2. Prova oral de 8 a 15 minutos - Tema: Anatomia de caules em estrutura 
primária. 
 
Referências: 

APPEZZATO-DA-GLORIA, B.; CARMELLO-GUERREIRO, S. M. Anatomia 

vegetal. 3 ed. Viçosa: UFV, 2012.404p.  

CUTTER, E. G. Anatomia vegetal: células e tecidos. 2 ed. São Paulo: Roca, 

2013. v. 1. 303p.  

OLIVEIRA, D. M. T.; MACHADO, S. R. Álbum didático de Anatomia Vegetal. 
São Paulo: Instituto de Biociências de Botucatu, 2009. 65 p. Link: 
http://www.fernandosantiago.com.br/album_didatico_de_anatomia_vegetal.pdf 

Data da Prova 17/05/2021 

Hora/Local 18h00. Sala do Google Meet: https://meet.google.com/ipy-guph-kbu 

E-mail para 
enviar o 
extrato 
acadêmico 

viniciuskuster@ufg.br com cópia para ibcmonitoria@gmail.com 

 

4- BIOQUÍMICA I / FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA 

Código e o 
Componente 
Curricular 

IBI0237- Bioquímica I; IBI0098 Fundamentos de Bioquímica  
 

Professora Mirian Machado Mendes 

Nº de vagas 3 (três) 

Requisitos 
necessários  

Aprovação em bioquímica I, ou bioquímica de biomoléculas, ou bioquímica 
fundamental 

Formato da 
prova  

Avaliação das médias. [(Média relativa do aluno) + (Média global do aluno)] / 2. 

Assunto da 
prova 

Não se aplica 

Data da Prova 17/05/2021 

Hora/Local Não se aplica 

E-mail para 
enviar o 
extrato 
acadêmico 

mirian_machado_mendes@ufg.br com cópia para ibcmonitoria@gmail.com 

 

5- BIOQUIMICA II  

Código e o 
Componente 
Curricular 

IBI0238 - Bioquímica II; IBI0038 - Bioquímica 

Professor Silvio Luiz de Oliveira  

Nº de vagas 4 (quatro) 

Requisitos 
necessários  

Cursado e aprovado em Bioquímica II ou Metabolismo Celular 

Formato da 
prova  

Nota final obtida pelo aluno no componente curricular em Bioquímica II ou 
Metabolismo Celular 

Assunto da 
prova 

Não se aplica 

Data da Prova 17 e 18/052021 

Hora/Local Não se aplica 

mailto:viniciuskuster@ufg.br
mailto:ibcmonitoria@gmail.com
mailto:mirian_machado_mendes@ufg.br
mailto:ibcmonitoria@gmail.com


 

 

E-mail para 
enviar o 
extrato 
acadêmico 

s3oliveirac@ufg.br com cópia para ibcmonitoria@gmail.com 

 

6- FISIOLOGIA ANIMAL 

Código e o 
Componente 
Curricular 

IBI0239 - Fisiologia animal I; IBI0240 - Fisiologia animal II; IBI0093 – Fisiologia 
Humana I 

Professor Mônica Rodrigues Ferreira Machado 

Nº de vagas 2 (duas) 

Requisitos 
necessários  

Aprovado na disciplina de fisiologia 1 ou 2 ou Neurofisiologia 

Formato da 
prova  

Avaliação da Nota final obtida pelo aluno no componente curricular. 

Assunto da 
prova 

Não se aplica 

Data da Prova 17/05/2021 

Hora/Local Não se aplica 

E-mail para 
enviar o 
extrato 
acadêmico 

monica_rodrigues@ufg.br com cópia para ibcmonitoria@gmail.com 

 

7 - FISIOLOGIA HUMANA  

Código e o 
Componente 
Curricular 

IBI0189 - Fisiologia Humana  

Professor 
Sandra Aparecida Benite Ribeiro 
 

Nº de vagas 2 (duas) 

Requisitos 
necessários  

Ter sido aprovado na disciplina de Fisiologia Humana com nota igual ou 
superior a 6,0. 

Formato da 
prova  

Prova oral e prova escrita 

Assunto da 
prova 
 

Fisiologia cardiovascular, respiratória, renal e endócrina. 
 
Referência: 
Hall, John E. (John Edward), 1946-Tratado de Fisiologia Médica [recurso 
eletrônico] / John E. Hall; [tradução Alcides Marinho Junior ... et al.]. -Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2011. recurso digital: il. 
Tradução de: Textbook of medical physiology Formato: Flash Requisitos do 
sistema: Adobe Flash Player Modo de acesso: World Wide Web ISBN 978-85-
352-4980-4 (recurso eletrônico) 
https://drive.google.com/drive/folders/1YMeL8AjYlIQ2RSm5UNAjp1NEm7EWfM
zz 

Data da Prova 18/05/2021 

Hora/Local 
09:00 até 11:00 horas 
Link da videochamada: https://meet.google.com/urj-qvcx-yct 

E-mail para 
enviar o 
extrato 
acadêmico 

sandrabenite@ufg.br com cópia para ibcmonitoria@gmail.com 

 

8 - ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS I 

Código e o 
Componente 
Curricular 

IBI0134- Zoologia de Invertebrados I 

Professor Francisco Diogo Rocha Sousa 

mailto:s3oliveirac@ufg.br
mailto:ibcmonitoria@gmail.com
mailto:monica_rodrigues@ufg.br
mailto:ibcmonitoria@gmail.com
mailto:sandrabenite@ufg.br
mailto:ibcmonitoria@gmail.com


 

 

Nº de vagas 2 (duas) 

Requisitos 
necessários  

Ter sido aprovado na disciplina de Zoologia de invertebrados I e ter 
disponibilidade de tempo para auxílio na correção de relatórios e elaboração de 
textos. 

Formato da 
prova  

Nota final obtida pelo aluno no componente curricular em Zoologia de 
Invertebrados I 

Assunto da 
prova 

Não se aplica 

Data da Prova 
 

17/05/2021 

Hora/Local Não se aplica 

E-mail para 
enviar o 
extrato 
acadêmico 

fdiogo@ufg.br com cópia para ibcmonitoria@gmail.com 

 

9 - ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS 

Código e o 
Componente 
Curricular 

IBI0147- Zoologia de Vertebrados 

Professor 
Francisco Diogo Rocha Sousa 
 

Nº de vagas 
2 (duas) 
 

Requisitos 
necessários 

Ter sido aprovado na disciplina de Zoologia de Vertebrados e ter disponibilidade 
de tempo para auxílio na correção de relatórios e elaboração de textos. 

Formato da 
prova 

Nota final obtida pelo aluno no componente curricular em Zoologia de 
Vertebrados 

Assunto da 
prova 
 

Não se aplica 

Data da Prova 
 

17/05/2021 

Hora/Local Não se aplica 

E-mail para 
enviar o 
extrato 
acadêmico 

fdiogo@ufg.br com cópia para ibcmonitoria@gmail.com 

 

10 - Estatística 

Código e o 
Componente 
Curricular 

IBI0020 - Bioestatística; IBI0176 - Elementos de Estatística 

Professor Sílvia Sobral Costa  

Nº de vagas 2 (duas) 

Requisitos 
necessários  

Ter cursado uma das duas disciplinas e ter obtido nota igual ou superior a sete 

Formato da 
prova  

Média da Nota na disciplina de estatística com a Prova Oral. 

Assunto da 
prova 
 

Temas:  
- Estatística descritiva; 
- Probabilidade e distribuições (binomial, e normal); 
- Correlação e Regressão; 
- Amostragem; 
- Introdução aos testes de hipótese. 
 
Referências: 
BEIGUELMAN, B. Curso Prático de Bioestatística. 5ª Edição. Ribeirão Preto: 
FUNPEC Editora, 2002.  

mailto:fdiogo@ufg.br
mailto:ibcmonitoria@gmail.com
mailto:fdiogo@ufg.br
mailto:ibcmonitoria@gmail.com


 

 

VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. 4a ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 
2008.  
VIEIRA, S. Estatística Experimental. São Paulo: Editora Atlas, 2010.  
CENTENO, A.J. Curso de Estatística Aplicada à Biologia. Goiânia: Ed. UFG, 
2001. 

Data da Prova 
 

17/05/2021 

Hora/Local 
15:30 horas. 
Link da videochamada: https://meet.google.com/mfs-bgsb-wzq 

E-mail para 
enviar o 
extrato 
acadêmico 

silvia_sobral_costa@ufg.br com cópia para ibcmonitoria@gmail.com 

 

11 – BIOLOGIA DOS TECIDOS 

Código e o 
Componente 
Curricular 

IBI0029 e IBI0030 - Biologia dos tecidos; IBI0236 - Biologia celular e dos tecidos 

Professor Didier Quevedo Cagnini  

Nº de vagas 2 (duas) 

Requisitos 
necessários  

Estar aprovado/a na disciplina de Biologia dos tecidos ou similar e ter horário 
disponível para atender aos horários de práticas dos discentes. 

Formato da 
prova  

Avaliação do extrato do acadêmico, usando a média global (peso 3,0) e as 
médias das disciplinas Biologia dos tecidos (peso 3,0) e Histologia dos Órgãos e 
Sistemas (peso 4,0). 

Assunto da 
prova 

Não se aplica 

Data da Prova 17/05/2021 

Hora/Local Não se aplica 

E-mail para 
enviar o 
extrato 
acadêmico 

didiercagnini@ufg.br com cópia para ibcmonitoria@gmail.com 

 

12 – HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS 

Código e o 
Componente 
Curricular 

IBI0111 - Histologia dos órgãos; IBI0113 - Histologia dos sistemas orgânicos; 
IBI0114 - Histologia e embriologia geral; IBI0177 - Histologia dos sistemas 
orgânicos 

Professor Didier Quevedo Cagnini  

Nº de vagas 2 (duas) 

Requisitos 
necessários  

Estar aprovado/a na disciplina de Histologia dos sistemas orgânicos ou similar e 
ter horário disponível para atender aos horários de práticas dos discentes. 

Formato da 
prova  

Avaliação do extrato do acadêmico, usando a média global (peso 3,0) e as 
médias das disciplinas Biologia dos tecidos (peso 3,0) e Histologia dos Órgãos e 
Sistemas (peso 4,0). 

Assunto da 
prova 

Não se aplica 

Data da Prova 17/05/2021 

Hora/Local Não se aplica 

E-mail para 
enviar o 
extrato 
acadêmico 

didiercagnini@ufg.br com cópia para ibcmonitoria@gmail.com 

 

3.3. Ressalta-se que o discente inscrito para o componente curricular, após a 
realização da sua matrícula deverá enviar um e-mail com seu extrato acadêmico 
conforme orientações feitas no item 2.4. 

https://meet.google.com/mfs-bgsb-wzq
mailto:silvia_sobral_costa@ufg.br
mailto:ibcmonitoria@gmail.com
mailto:didiercagnini@ufg.br
mailto:ibcmonitoria@gmail.com
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mailto:ibcmonitoria@gmail.com


 

 

3.3.1. A não apresentação do extrato acadêmico, no momento da prova, importará a 
desclassificação do processo seletivo. 

3.4 É de responsabilidade do(a) professor(a) orientador(a) ou da comissão de 
professores designada para este fim aferir o cumprimento do disposto no item 3.3, 
acima. 

3.5 Serão aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 6,0. 

3.6 No caso de empate deve-se obedecer à seguinte ordem de prioridade na definição 
dos candidatos selecionados: 

I - Maior média no componente(s) curricular(es); 

II - Maior percentual de carga horária integralizada; 

III - Maior média relativa. 

3.7 A classificação dos candidatos aprovados será realizada de acordo com a média 
final do processo seletivo, sendo este o critério do preenchimento das vagas. 

3.8 Professor(a) orientador(a) da disciplina, após aplicação e correção do exame ou 
avaliação de outros critérios de seleção, enviará, até o dia 19/05/2021, à Coordenação 
de Monitoria da Unidade Acadêmica de Ciências Biológicas por meio do correio 
eletrônico ibcmonitoria@gmail.com, o resultado da seleção em sua disciplina, 
especificando: 

I - A disciplina em que o exame ocorreu; 

II – Nota final (até 1 casa decimal) obtida considerado conjuntamente com as demais 
etapas do certame; 

III – Status final atribuído a cada candidato, dentre as seguintes possibilidades: 

a) “classificado(a)” 

b) “não classificado(a)” 

c) “ausente”. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

4.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 21/05/2021 no site da Unidade 
Acadêmica: https://cbiologicas.jatai.ufg.br/ e do Programa de Monitoria: 
https://monitoria.jatai.ufg.br/. 

4.2. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 25/05/2021, 
nos mesmos canais mencionados no item 4.1. 

4.3. A Coordenação de Monitoria Local cadastrará no SIGAA o(s) resultado(s) do 
processo seletivo até o 25/05/2021. 

 

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

5.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o candidato que dele discordar poderá 
interpor recurso ao resultado no dia 24/05/2021, por meio do preenchimento e envio 
do formulário “Solicitação De Recurso Contra os Resultados do Processo 
Seletivo de Monitoria” (ANEXO II) via e-mail: ibcmonitoria@gmail.com  

https://cbiologicas.jatai.ufg.br/
https://monitoria.jatai.ufg.br/


 

 

5.2. O resultado final, após análise dos recursos, será divulgado dia 25/05/2021 no 
site da Unidade Acadêmica: https://cbiologicas.jatai.ufg.br/ e do Programa de 
Monitoria: https://monitoria.jatai.ufg.br/. 

 

6. DA CONVOCAÇÃO 

6.1. No dia 25/05/2021 a Coordenação de Monitoria Local, via SIGAA, iniciará a 
convocação dos estudantes aprovados e aptos no processo seletivo para o início das 
atividades. 

6.2.  Caso o candidato aprovado em mais de uma disciplina não tenha manifestado 
sua ordem de preferência de disciplinas como definido no item 2.4, a Coordenação de 
Monitoria irá escolher em qual disciplina o candidato será convocado, usando como 
critério o objetivo de ter monitores convocados no maior número possível de 
disciplinas. 

6.3. Os(as) convocados(as) deverão, no período de 25/05/2021 a 03/06/2021 aceitar 
ou recusar a convocação para o início das atividades de monitoria, via SIGAA: 

 

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

 

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

 

7. DAS BOLSAS 

7.1. O Edital PROGRAD nº. 05/2021 não disponibiliza vagas remuneradas para 
monitores, bem como qualquer auxílio financeiro. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Monitoria Local e/ou 
Direção da Unidade Acadêmica. 

 

Jataí, 06 de maio de 2021 

 

 

Christiano Peres Coelho 

Chefe da Unidade Acadêmica de Ciências Biológicas 

 

 

 

Eduardo Vignoto Fernandes 

Coordenador de Monitoria da Unidade Acadêmica de Ciências Biológicas  

https://cbiologicas.jatai.ufg.br/
https://monitoria.jatai.ufg.br/


 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

Processo Seletivo para preenchimento de vagas pelo Programa de Monitoria para o 
curso de graduação. 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

DATA EVENTOS 

03/05/2021 (segunda) 
Publicação do Edital e dos respectivos anexos no 
site da Prograd. 
https://monitoria.jatai.ufg.br/ 

A partir de 07/05/2021 (sexta) 
Publicação das Normas Complementares pelas 
Unidades Acadêmicas e Prograd. 
https://monitoria.jatai.ufg.br/ 

A partir da publicação das 
Normas Complementares até 
dia 12/05/2021 (quarta) 

Período de inscrição via SIGAA, conforme os 
seguintes passos: 
 
SIGAA >> Portal Discente >> Monitoria >> 
Inscrever-se em Seleção de Monitoria >> Buscar 
oportunidades >> Monitoria 

17 e 18/05/2021 (segunda e 
terça) 

Período para aplicação das avaliações pelas 
Unidades Acadêmicas. 

21/05/2021 (sexta) 
Divulgação do resultado preliminar pelas Unidades 
Acadêmicas 
https://monitoria.jatai.ufg.br/ 

24/05/2021 (segunda) 
Data para entrar com recurso contra o resultado 
preliminar, o qual deve ser realizado via e-mail 
ibcmonitoria@gmail.com 

25/05/2021 (terça) 
Divulgação do resultado final. 
https://monitoria.jatai.ufg.br/ 

25/05/2021 (terça) 
Início da convocação dos estudantes selecionados 
para o programa de monitoria. 

https://monitoria.jatai.ufg.br/
https://monitoria.jatai.ufg.br/
https://monitoria.jatai.ufg.br/
https://monitoria.jatai.ufg.br/


 

 

25/05/2021 a 03/06/2021 

Prazo para o(a) selecionado(a) aceitar ou recusar a 
monitoria via SIGAA. 
 
SIGAA >> Portal Discente >> Monitoria >> Meus 
projetos de Monitoria >> Aceitar ou Recusar 
Monitoria 

27/05/2021 (segunda) Início das atividades. 

  



 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

Processo Seletivo para preenchimento de vagas pelo Programa de Monitoria para o 
curso de graduação. 

 
ANEXO II 

 
SOLICITACAO DE RECURSO CONTRA OS RESULTADOS DO 

PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA 
 
DATA DA SOLICITACAO: ______/______/______ 
 
DATA DE PUBLICACAO DO RESULTADO: _____/______/______ 
 
NOME DO(A) CANDIDATO(A): 
 
CURSO:                                                                            
N° DE MATRICULA: 
 
PERIODO: 
 
TELEFONE RESIDENCIAL:                                         
TELEFONE CELULAR: 
 
E-MAIL: 
 
ARGUMENTACAO: 
 
 
 
 
 

 
 

Jatai, ____ de _______________ de 2021. 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do (a) candidato (a) 


