
LEdoC 
Monitoria 2019 
-Curso: Licenciatura em Educação do Campo/UAECH/UFG/Regional Goiás 
-Disciplina: Tópicos em Biologia IV: anatomia e fisiologia animal comparada 
-Orientador: Prof. Dr. Welson Barbosa Santos 
-Banca do processo seletivo:  Prof. Dr. Welson Barbosa Santos, Profa. Dra. 
Denise de Oliveira Alves e Profa. Me. Vânia dos Santos Silva 
-Prova escrita: 11/11/2019, às 09h, na UAECH (Santana) 
-Divulgação do resultado preliminar da prova escrita: 11/11/2019, às 15h 
-Entrevista com o(s) candidato(s) aprovado(s) preliminarmente na prova 
escrita: 11/11/2019, às 16h 
-Divulgação do resultado preliminar: 11/11/2019, às 18h 
-Divulgação do resultado final: 14/11/2019 
-OBS: No dia das provas, é necessário que a banca receba, de cada 
candidato/a, seu respectivo extrato acadêmico para comprovação de 
aprovação na disciplina cuja vaga de monitoria seja objeto do processo 
seletivo. 
 

Filosofia-Licenciatura 
Monitoria 2019 
-Curso: Filosofia-Licenciatura/UAECH/UFG/Regional Goiás 
-Disciplina: Lógica I 
-Orientador: Prof. Dr. Diego Pinheiro Fernandes 
-Banca do processo seletivo:  Prof. Dr. Diego Pinheiro Fernandes, Profa. Dra. 
Renata Maria Santos Arruda e Profa. Dra. Ana Gabriela Colantoni 
-Data da prova escrita: 06/11/2019, das 16h30 às 19h, na UAECH (Santana) 
-Data da divulgação do resultado preliminar: 07/11/2019, às 16h30 
-Data de divulgação do resultado final: 12/11/2019 
-OBS: No dia das provas, é necessário que a banca receba, de cada 
candidato/a, seu respectivo extrato acadêmico para comprovação de 
aprovação na disciplina cuja vaga de monitoria seja objeto do processo 
seletivo. 
 

Filosofia-Bacharelado 
Monitoria 2019 
-Curso: Filosofia-Bacharelado/UAECH/UFG/Regional Goiás 
-Disciplina: Teoria do Conhecimento II 
-Orientador: Prof. Dr. Pedro Jonas de Almeida 
-Banca do processo seletivo:  Prof. Dr. Pedro Jonas de Almeida e Prof. Me. 
Felipe Assunção Martins 
-Data da prova escrita: 05/11/2019, às 09h, na UAECH (Santana) 
-Data da divulgação do resultado preliminar: 06/11/2019 
-Data de divulgação do resultado final: 11/11/2019 
-OBS: No dia das provas, é necessário que a banca receba, de cada 
candidato/a, seu respectivo extrato acadêmico para comprovação de 
aprovação na disciplina cuja vaga de monitoria seja objeto do processo 
seletivo. 
 


