
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

UNIDADE ACADÊMICA CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

Normas Complementares ao Edital PROGRAD nº. 03/2022 

- Programa de Monitoria da UFJ 

 

O DIRETOR DA UNIDADE ACADÊMICA CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE JATAÍ, nos termos da Resolução CEPEC nº. 1604/2018, torna público as 

Normas Complementares ao Edital PROGRAD nº. 03 de 24 de janeiro de 2022, visando 

seleção de discentes dos cursos de graduação para o Programa de Monitoria 2021/2. Este 

edital e informações relacionadas podem ser acessadas no site da Coordenação de 

Monitoria da UFJ: https://monitoria.jatai.ufg.br/  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Há apenas uma modalidade de monitoria na UFJ: Monitoria voluntária, na qual o(a) 

monitor(a) não receberá bolsa e nenhum tipo de compensação financeira e assim trabalha 

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. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Poderá se inscrever o(a) estudante devidamente matriculado em curso de Graduação 

da UFJ e com aprovação no componente curricular pleiteado. Em caso de vagas em áreas 

o(a) estudante deve ter sido(a) aprovado(a) em todos os componentes curriculares que a 

compõem. 

2.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente via SIGAA, a partir da publicação destas 

normas complementares até dia 22/03/2022: 

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

oportunidades / Monitoria 

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


 

 

2.3. O(a) estudante poderá realizar no máximo duas (02) inscrições em duas disciplinas 

diferentes neste processo seletivo. 

2.4. Após a realização da sua inscrição no SIGAA, e dentro do prazo de inscrição, o(a) 

aluno(a) deverá enviar e-mail (indicado nas Normas Complementares da Unidade) com o 

extrato acadêmico e a ordem de preferência de disciplinas nas quais ele(a) se inscreveu 

(quando for o caso). Em caso de aprovação em mais de uma disciplina, essa ordem será 

usada para definir em qual disciplina ele(a) será convocado(a). 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. O exame de seleção será realizado pelo(a) Professor(a) orientador(a) e avaliará um ou 

mais dos seguintes critérios definidos no Quadro do item 3.2:  

1) Prova escrita/prática 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(a) no componente curricular; 

4) Média relativa do aluno(a); 

5) Média global do aluno(a). 

3.1.1. O processo seletivo deverá ser preferencialmente remoto por meio do emprego de 

tecnologias digitais da informação e comunicação, conforme as recomendações gerais 

para o Ensino Remoto Emergencial. No caso de processo seletivo presencial os(as) 

orientadores(as) deverão seguir as orientações da Resolução Consuni Nº 024/2021, 

ressaltando que os(as) discentes, docentes, TAE’s e demais colaboradores/as que 

frequentarão as APEs, deverão estar com a devida comprovação de vacinação completa, 

contra SARS CoV2.



 

 

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 no quadro a seguir. Quando a monitoria for realizada de forma 

presencial deve-se seguir as orientações da Resolução Consuni Nº 024/2021 e o(a) candidato(a) deve estar ciente das regras. 

Quadro 1: Relação de Componentes Curriculares, critérios de seleção, assunto da prova, professor(a) orientador(a), natureza e quantidade 

de vagas, data, hora e local, vinculadas ao Curso de Biomedicina: 

Curso Componente 

Curricular e 

código 

Tipo de 

seleção/Prova(s) 

Assunto da prova Professor(a) Nº de vagas 

 

Data/Hora/Local (Remota ou 

Presencial) 

Monitoria 

Biomedicina ICS0148 

IMUNOLOGIA 

BÁSICA 

Nota final obtida 

pelo(a) aluno(a) no 

componente 

curricular 

Ementa da disciplina. Ivanildes 

Solange da 

Costa Barcelos 

02 Data 25/03/2022 

Horário das 7 às 18h. 

REMOTO: os candidatos devem enviar 

histórico acadêmico para e- mail da 

docente orientadora: 

solbarcelos@ufj.edu.br 

 
Voluntária 

Biomedicina ICS0203 Avaliação escrita 

teórica 

Adaptações celulares e 

morte celular 

Daniel Cortes 

Beretta 

02 Data 24/03/2022 

Horário das 13;30 às 14;30h. 

REMOTO: os candidatos devem 

enviar histórico acadêmico para e- 

mail do docente orientador: 

berettadc@ufj.edu.br 

Voluntária 

Enfermagem ICS0201 Avaliação escrita 

teórica 

Adaptações celulares e 

morte celular 

Daniel Cortes 

Beretta 

02 Data 24/03/2022 

Horário das 13;30 às 14;30h. 

REMOTO: os candidatos devem 

enviar histórico acadêmico para e- 

mail do docente orientador: 

berettadc@ufj.edu.br 

Voluntária 

mailto:solbarcelos@ufj.edu.br
mailto:berettadc@ufj.edu.br
mailto:berettadc@ufj.edu.br


 

 

 

 
 

Biomedicina ICS0180 

Microbiologia 

Clínica 

Critério 2 : Prova oral Fase analítica do exame 

microbiológico 

Raisa Melo 

Lima 

02 Dia 25/03/2022 

Das 9 às 12h 

Remoto: os candidatos devem enviar o 

histórico acadêmico para o e-mail 

 raisa_melo@ufj.edu.br 

O link para a realização da prova será 

divulgado posteriormente. 

Voluntária 

Biomedicina ICS0134 Gestão 

Laboratorial 

Prova oral Erros pré - analíticos Andressa 

Rodrigues 

Lopes 

02 Dia 25/03/2022 das 13h30 às 15h30. 

Remoto. O link será enviado 

posteriormente. Encaminhar o histórico

 acadêmico para 

 andressalopes@ufj.edu.br 

Voluntária 

Biomedicina ICS0141 - 

Hematologia 

Clínica 

Avaliação escrita 

teórica 

Anemias e coleta de 

sangue 

Martha Ribeiro 

Bonilha 

02 Data: 24/03/2022 

Horário: das 15:30 às 16:30h. 

REMOTO: os candidatos devem 

enviar histórico acadêmico para e- 

mail da docente orientadora: 

martha_bonilha@ufj.edu.br 

O link para a realização da prova será 

divulgado posteriormente. 

Voluntária 

Biomedicina ICS0167 - 

Metodologia 

Científica 

Nota final obtida 

pelo(a) aluno(a) no 

componente 

Ementa da disciplina. Martha Ribeiro 

Bonilha 

02 Data: 25/03/2022 

Horário: das 7 às 18h. 

Voluntária 

mailto:raisa_melo@ufj.edu.br
mailto:andressalopes@ufj.edu.br
mailto:martha_bonilha@ufj.edu.br
mailto:martha_bonilha@ufj.edu.br


 

 

 

 
 

  curricular (50%) e 

média global do(a) 

aluno(a) (50%) 

   REMOTO: os candidatos devem 

enviar histórico acadêmico para e- 

mail da docente orientadora: 

martha_bonilha@ufj.edu.br 

 

Biomedicina ICS0239 - 

Urinálise e 

Líquidos 

Corporais 

Prova Escrita Urinálise e 

Espermograma 

Nadya da Silva 

Castro 

Ragagnin 

01 Data: 24/03/2022 

Horário: das 15:30 às 16:30h. 

REMOTO: os candidatos devem 

enviar histórico acadêmico para e- 

mail da docente orientadora: 

nadya.sc@ufj.edu.br 

Link da videochamada: 

 https://meet.google.com/jwa-rzje-spb 

Voluntária 

Biomedicina ICS0054 - 

Diagnóstico 

Molecular 

Nota final obtida 

pelo(a) aluno(a) no 

componente 

curricular (50%) e 

média global do(a) 

aluno(a) (50%) 

Ementa da disciplina. Nadya da Silva 

Castro 

Ragagnin 

01 Data: 25/03/2022 

Horário: das 7 às 18h. 

REMOTO: os candidatos devem enviar 

histórico acadêmico para e- mail da 

docente orientadora: 

nadya.sc@ufj.edu.br 

Voluntária 

Biomedicina ICS0241 

Virologia 

Prova Oral Ementa da disciplina Marcos Lázaro 

Moreli 

01 Data: 24/03/2022 

Horário: das 14:00 às 16:30h. 

REMOTO: os candidatos devem 

enviar histórico acadêmico para e- 

Voluntária 

mailto:martha_bonilha@ufj.edu.br
mailto:martha_bonilha@ufj.edu.br
https://meet.google.com/jwa-rzje-spb
mailto:martha_bonilha@ufj.edu.br


 

 

 

 
 

      mail do docente supervisorr: 

 marcos_moreli@ufj.edu.br 

O link para a realização da prova será 

divulgado posteriormente 

 

Biomedicina ICS0106 

Experimentação 

Animal 

Prova Oral Ementa da disciplina Marcos Làzaro 

Moreli 

01 Data: 24/03/2022 

Horário: das 08:00 às 12:00h. 

REMOTO: os candidatos devem 

enviar histórico acadêmico para e- 

mail do docente supervisorr: 

 marcos_moreli@ufj.edu.br 

O link para a realização da prova será 

divulgado posteriormente 

Voluntária 

Biomedicina ICS0239 - 

Urinálise e 

Líquidos 

Corporais 

Prova Oral Análise bioquímica da 

urina 

Andressa 

Rodrigues 

Lopes 

01 Dia 25/03/2022 das 13h30 às 15h30. 

Remoto. O link será enviado 

posteriormente. Encaminhar o histórico

 para 

 andressalopes@ufj.edu.br 

Voluntária 

Biomedicina ICS0054 - 

Diagnóstico 

Molecular 

Nota da disciplina Ementa da disciplina Andressa 

Rodrigues 

Lopes 

01 Encaminhar o histórico para 

 andressalopes@ufj.edu.br 

Voluntária 

mailto:marcos_moreli@ufj.edu.br
mailto:marcos_moreli@ufj.edu.br
mailto:andressalopes@ufj.edu.br
mailto:andressalopes@ufj.edu.br


 

 

 

 
 

Biomedicina ICS0198 – 

Parasitologia 

Básica 

Prova escrita Helmintos (Complexo 

teníase cisticercose, 

Schistosoma mansoni, 

Strongyloides stercoralis, 

ancilostomídeos) e 

Protozoários (Leishmania 

sp. Trypanosoma cruzi , 

Toxoplasma gondii, 

Giardia intestinalis, 

Entamoeba histolytica) 

Rosângela 

Maria 

Rodrigues 

01 Data:25/03/2022 

Horário: 8:30 às 12:00 

REMOTO: os candidatos devem enviar 

histórico acadêmico para e-mail da 

docente orientadora: 

 rosangela_rodrigues@ufj.edu.br 

Link da videochamada: 

https://meet.google.com/dmj-ozvb-ien 

 

Enfermagem ICS0196 - 

Parasitologia 

Prova escrita Helmintos (Complexo 

teníase cisticercose, 

Schistosoma mansoni, 

Strongyloides stercoralis, 

ancilostomídeos) e 

Protozoários (Leishmania 

sp. Trypanosoma cruzi , 

Toxoplasma gondii, 

Giardia intestinalis, 

Entamoeba histolytica) 

Rosângela 

Maria 

Rodrigues 

01 Data: 25/03/2022 

Horário: 8:30 às 12:00 

REMOTO: os candidatos devem enviar 

histórico acadêmico para e-mail da 

docente orientadora: 

 rosangela_rodrigues@ufj.edu.br 

Link da videochamada: 

https://meet.google.com/dmj-ozvb-ien 

 

Biomedicina ICS0111 

Farmacologia II 

Prova escrita Farmacologia do sistema 

nervoso autônomo e 

Farmacologia dor e 

inflamação 

Hevelyn Savio 

Ferreira 

01 Data: 24/03/2022 

Horário: 13: 30 às 15:30 

REMOTO: os candidatos devem enviar 

histórico acadêmico para e-mail da 

docente orientadora: 

 hevelynsf@gmail.com 

O link para a realização da prova será 

divulgado posteriormente 

 

mailto:rosangela_rodrigues@ufj.edu.br
mailto:rosangela_rodrigues@ufj.edu.br
mailto:hevelynsf@gmail.com


 

 

 

Quadro 2: Relação de Componentes Curriculares, critérios de seleção, assunto da prova, professor(a) orientador(a), natureza e 

quantidade de vagas, data, hora e local, vinculadas ao Curso de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura): 

 

Curso Componente 

Curricular e 

código 

Pré-requisito para a 

vaga 

Assunto da prova 

 

Professor(a) Nº de 

vagas 

Data/Hora/Local  

(Remota ou 

Presencial) 

Monitoria 

Educação 

Física 

Licenciatur

a e 

Bacharelad

o 

ICS0136 – 

Ginástica II 

- Ter cursado as 

disciplinas Ginástica 

I e Ginástica II 

- Ter obtido nota final 

mínima de 7,0 nas 

disciplinas. 

 

- Musicalidade 

- Fundamentos da 

Ginástica para 

Todos 

- Ginástica no 

contexto escolar 

Vivianne 

Oliveira 

Gonçalves 

2 25/03/2022 

16h 

Formato: Remoto 

Link: 

https://meet.google.c

om/ths-ocwt-uvs 

 

V 

Educação 

Física 

Licenciatur

a e 

Bacharelad

o 

ICS0050 - 

Conheciment

o Científico e 

Educação 

Física 

- Ter cursado a 

disciplina de 

Conhecimento 

Científico 

- Ter obtido nota final 

mínima de 7,0 na 

disciplina. 

- Conceitos de 

ciência. 

- Tipos de 

pesquisa. - Partes 

de um projeto de 

pesquisa. 

Vivianne 

Oliveira 

Gonçalves 

2 24/03/2022 

17h 

Formato: Remoto 

Link: 

https://meet.google.c

om/poq-fipc-nun 

 

V 

Educação 

Física 

Licenciatur

ICS0193 – 

Oficina 

- Ter cursado as 

disciplinas de 

- Pesquisa ação e 

pesquisa 

participante.  

Renata 

Machado de 

Assis 

2 24/03/2022 

16h 

Formato: Remoto 

V 



 

 

a e 

Bacharelad

o 

Experimental 

II 

Oficina 

Experimental I e II 

- Ter obtido nota final 

mínima de 7,0 em 

ambas as disciplinas 

- Desenvolvimento 

de projeto de 

pesquisa. 

Link: 

https://meet.google.c

om/hgh-tbwj-ouv 

 

Educação 

Física 

Licenciatur

a 

ICS0185 -

Natação 

Já ter cursado a 

disciplina com 

aprovação 

Práticas 

pedagógicas e de 

treinamento no 

ensino da natação. 

Renata 

Machado de 

Assis 

1 24/03/2022 

14h 

Formato: Remoto 

Link: 

https://meet.google.c

om/jcf-ekaj-sii 

 

V 

Educação 

Física 

Licenciatur

a/Bacharel

ado 

ICS0052 -

Dança 

Já ter cursado a 

disciplina com 

aprovação 

Dança como 

cultura corporal do 

movimento 

Renata 

Machado de 

Assis 

1 24/03/2022 

15h 

Formato: Remoto 

Link: 

https://meet.google.c

om/szr-szpi-ukr 

 

V 

Educação 

Física 

Licenciatur

a e 

Bacharelad

o 

ICS0227-

Sujeito, 

aprendizagem 

e Educação 

Física 

Não tem pré-

requisito 

Aprendizagem e 

desenvolvimento 

humanos ligados à 

Educação Física 

educacional 

Luís César de 

Souza 

2 25/03/2022 

14h 

Formato: Remoto 

Link:  

https://meet.google.c

om/rjm-cpnc-qwt 

V 



 

 

 

Educação 

Física 

Licenciatur

a 

ICS0078 - 

Estágio 

Curricular 

Obrigatório II 

Não tem pré-

requisito 

Formação docente, 

didática e 

organização do 

trabalho 

pedagógico. 

Luís César 1 25/03/2022 

15h 

Formato: Remoto 

Link:  

https://meet.google.c

om/rjm-cpnc-qwt 

 

 

V 

 
 

Quadro 3: Relação de Componentes Curriculares, critérios de seleção, assunto da prova, professor(a) orientador(a), natureza e 

quantidade de vagas, data, hora e local, vinculadas ao Curso de Enfermagem: 

Curso 

Componente 

Curricular e 

código 

Pré-requisito para a 

vaga 

Assunto da 

prova 

 

Professor(a) 
Nº de 

vagas 

Data/Hora/Local 

(Remota ou Presencial) 
Monitoria 

Enfermagem 

Introdução à 

Enfermagem: 

Fundamentos 

Práticos 

ICS0500 

Ter cursado a disciplina 

com aprovação. 

A seleção será feita com 

base na Nota Final 

obtida pelo(a) aluno(a) 

no componente 

curricular. 

Não se 

aplica 

Hellen 

Cristina 

Sthal 

01 

Enviar o Histórico escolar 

para hcsthal@ufj.edu.br até às 

12h dia 24/03/2022 

Presencial 

mailto:hcsthal@ufj.edu.br


 

 

Enfermagem 

ICS0008 

Anatomia 

Humana II 

 

Aprovação na disciplina 

anatomia Humana II 

com nota maior ou igual 

a 7,0 

Não se 

aplica 

Ana Cláudia 

Souza 

Pereira 

01 

Enviar histórico acadêmico 

para e-mail da docente 

orientadora. 

Data: 24/03/2022 

E-mail: 

ana_claudia_souza@ufj.edu.br 

Presencial 

Enfermagem 
ICS0063 

Enfermagem 

Clínica 

Bases do Cuidado II e 

Enfermagem Clínica 

Não se 

aplica 

Marlene 

Andrade 

Martins 

2 

Enviar histórico acadêmico 

para o e-mail da docente 

orientadora. 

Data: 25/03/2022 

marleneandrade@ufj.edu.br 

Monitoria 

Remota 

e/presencial 

após estar 

imunizado 

(2 doses da 

vacina). 

Enfermagem Promoção da 

Saúde 

Ter cursado a disciplina 

com aprovação. A 

seleção será feita com 

base na Nota Final 

obtida pelo(a) aluno(a) 

no componente 

curricular. 

Não se 

aplica 

Elaine 

Miguel 

Delvivo 

Farão 

01 
Enviar o histórico escolar para 

elainemiguel@ufj.edu.br até 

às 12:00 hs do dia 24/03/22 

Presencial 

e/ou 

Remota 

 

Quadro 4: Relação de Componentes Curriculares, critérios de seleção, assunto da prova, professor(a) orientador(a), natureza e 

quantidade de vagas, data, hora e local, vinculadas ao Curso de Fisioterapia: 

Curso Componente 

Curricular e 

código 

Pré-requisito para 

a vaga 

Assunto da prova 

 

Professor(

a) 

Nº de 

vagas 

Data/Hora/Local  

(Remota ou Presencial) 

Monitoria 

 

mailto:elainemiguel@ufj.edu.br


 

 

Fisioterapia ICS – 0184 - 

Motricidade 

Humana  

Aprovação na 

disciplina de 

motricidade 

humana 

Nota final obtida pelo(a) 

aluno(a) no componente 

curricular 

Hugo 

machado 

Sanchez 

02 24/03/2022 –09:00 remoto. 

O link será enviado para os 

alunos por e-mail. 

 

 

Fisioterapia ICS0505 - 

Aspectos 

práticos 

conceituais dos 

agentes 

eletrofísicos em 

fisioterapia - TB 

Aprovação na 

disciplina de 

Eletroterapia, 

termoterapia e 

fototerapia 

Nota final obtida pelo(a) 

aluno(a) no componente 

curricular 

Hugo 

machado 

Sanchez 

04 24/03/2022 – remoto 

O link será enviado para os 

alunos por e-mail. 

 

 

Fisioterapia ICS 0116 Ter cursado 

Fisioterapia 

Aplicado a 

Ginecologia e 

Obstetrícia 

- Avaliação nas 

disfunções do Assoalho 

pélvico; 

- Avaliação Obstétrica; 

- Uso de recursos 

terapêuticos na 

disfunções do assoalho 

pélvico e em gestantes; 

Marianne 

Lucena da 

Silva 

1 24/03, 11 horas, Remota ( link 

de acesso 

meet.google.com/iyd-kxrf-

unm)  

 

Fisioterapia ICS0114 

 

Ter cursado 

Fisioterapia 

Aplicada a 

Cardiologia e 

Respiratória 

(ICS0114) 

Nota final obtida pelo(a) 

aluno(a) no componente 

curricular. O critério para 

desempate será a média 

global do discente. 

Patrícia 

Leão da 

Silva 

Agostinho 

3 24/03, 11 horas, para verificar 

o resultado final 

 

Fisioterapia Fisioterapia 

Aplicada a 

Dermatofunciona

l. 

ICS0119  

 

Ter cursado 

Fisioterapia 

Aplicada a 

Dermatofuncional. 

Nota final obtida pelo(a) 

aluno(a) no componente 

curricular. O critério para 

desempate será a média 

global do discente. 

Disponibilidade no dia e 

horário da aula prática. 

Felipe 

Soares 

Macedo 

3 24/03, 10 horas, para verificar 

o resultado final. 

Informações de participação 

do Google Meet 

Link da videochamada: 

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

sott-jyc 

 



 

 

Fisioterapia Cinesiologia  

ICS0044  

 

prova oral  

 

fundamentos da 

cinesiologia (cintura 

escapular, cintura 

pélvica, marcha e 

postura 

 

roberto 

borges 

filho 

 

5 

 

remota 25/03 as 8:00 horas 

O link será enviado para os 

alunos por e-mail. 

 

 

Fisioterapia Cinsioterapia 
ICS0045 

 

prova oral  

 

exercício terapêutico 

ativos e passivos 

 

roberto 

borges 

filho 

 

5 remota 25/03 as 9:00 horas 

O link será enviado para os 

alunos por e-mail. 

 

 

Fisioterapia ICS0142-  

Hidroterapia 

Ter cursado a 

disciplina 

Nota final obtida pelo(a) 

aluno(a) no componente 

curricular. O critério para 

desempate será a média 

global do discente 

Eliane 

Gouveia 

De Morais 

Sanchez 

4 Remoto: 

Data: 24/03/2022 às 09:00. 

Meet: 

meet.google.com/wap-

usft-abr 

 

 

 

 

 

Quadro 5: Relação de Componentes Curriculares, critérios de seleção, assunto da prova, professor(a) orientador(a), natureza e 

quantidade de vagas, data, hora e local, vinculadas ao Curso de Medicina: 

 

Curso Componente 

Curricular e código 

Pré-requisito 

para a vaga 

Assunto da prova 

  

Professor(a) Nº de vagas 

 

Data/Hora/Local 

(Remota ou Presencial) 

Monitoria 



 

 

 MEDICINA ATIVIDADE 

INTEGRADORA 3 - 

AI3 - ICS0381 

Ter cursado e 

sido aprovado 

na AI3. 

DOENÇA DE 

CHAGAS E FEBRE 

REUMÁTICA 

Mariana Bodini 

Angeloni 

 02 25/03/2022 às 18:00h  

Remota (link da sala: 

meet.google.com/umn-

qkgx-huy).  

Voluntárias 

MEDICINA SAÚDE, FAMÍLIA E 

SOCIEDADE IV - 

ICS0389 

Ter cursado e 

sido aprovado 

Declínio da 

capacidade intrínseca 

associado ao 

envelhecimento 

Maycon Sousa 

Pegorari 

01 25/03/2022 às 9:00h  

Remota (link da sala: 

meet.google.com/zss-tiip-

nqg).  

Voluntária 

MEDICINA Estudo 

Morfofuncional do 

Corpo Humano 

Saudável I - ICS0244 

Submódulo: 

Bioquímica 1 

Ter sido 

aprovado no 

módulo CHS1 

Metabolismo de 

carboidratos 

Esteban Nicolás 

Lorenzon 

01 25/03/2022 Às 14:00 no 

prédio da Medicina (sala a 

confirmar) 

Voluntária 

MEDICINA Saúde do Adulto e 

Idoso VI - ICS0386 

Submódulo: 

ORTOPEDIA  

Ter sido 

aprovado em 

ORTOPEDIA 

FRATURAS Luiz Carlos 

Bandeira 

01 24/03/2022 - 5ª feira, às 

14:00h por via Remota - 

Link a ser aberto 

Voluntária 

Medicina SAÚDE, FAMÍLIA E 

SOCIEDADE I - 

ICS0221 

Ter cursado e 

sido aprovado 

DSS, SUS Aridiane Alves 

Ribeiro 

01  25/03/2022 às 16:00h  

Remota  

Link da videochamada: 

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

zkhj-set 

 .  

Voluntária 

Medicina SAÚDE, FAMÍLIA E 

SOCIEDADE III - 

ICS0378 

Ter cursado e 

sido aprovado 

Exame citopatológico 

Aleitamento materno 

Crescimento 

pondero-estatural 

Aridiane Alves 

Ribeiro 

02 25/03/2022 às 17:00h  

Remota  

Link da videochamada: 

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

bdvw-scq 

 

Voluntárias 



 

 

Medicina Estudo 

Morfofuncional do 

Corpo Humano 

Saudável I - ICS0244 

Submódulo: 

Histologia/Biologia do 

Desenvolvimento I 

Ter cursado e 

sido aprovado 

no módulo 

CHS I 

Terceira Semana do 

Desenvolvimento, 

Tecido ósseo, 

osteogênese e 

Sistema endócrino. 

Ana Paula da Silva 

Perez 

02 24/03/2022 às 17:00 

Presencial 

Local: Laboratório de 

Microscopia I (Prédio da 

Medicina). 

Voluntárias 

Medicina Determinantes 

Biológicos do Processo 

Saúde-Doença I -  

ICS0336  

Submódulo: 

Imunologia I 

Ter cursado e 

sido aprovado 

Imunodeficiências 

Celular e Humoral e 

Resposta Imune nas 

Infecções 

Ludimila Paula Vaz 

Cardoso 

02 24/03/2022 às 17:00 

Remota  

Link da sala: 

meet.google.com/jgm-ovfd-

tuz 

Voluntárias 

Medicina Determinantes 

Biológicos do Processo 

Saúde-Doença II 

ICS0355 

Submódulo: 

Imunologia II 

Ter cursado e 

sido aprovado 

Imunodiagnóstico 

das hepatites virais e 

HIV 

Ludimila Paula Vaz 

Cardoso 

02 24/03/2022 às 18:00 

Remota  

Link da sala: 

meet.google.com/xeu-jmmj-

qbo 

Voluntárias 

Medicina Determinantes 

Biológicos do Processo 

Saúde-Doença I 

ICS0336 

Submódulo:  

Patologia I 

Ter cursado e 

sido aprovado 

Teórico-prático:  

Adaptações, 

Degenerações e 

Morte celular 

Carla Silva Siqueira 

Miranda 

02 25/03/2022 às 18:30 

Remota  

Link da sala: 

https://meet.google.com/epv

-wemh-ovt 

Voluntárias 

Medicina Determinantes 

Biológicos do Processo 

Saúde-Doença II 

ICS0355 

Submódulo 

Patologia II 

Ter cursado e 

sido aprovado 

Teórico-prático: 

Neoplasias e 

Alterações 

circulatórias 

Aparecida de 

Lourdes Carvalho 

02 25/03/2022 às 19:00 

Remota  

Link da sala: 

https://meet.google.com/rm

d-hwoc-vsr 

Voluntárias 



 

 

Medicina Práticas a 

Integralidade ao 

Método Clínico II - 

ICS0376 

Ter cursado e 

sido aprovado 

Téorica-prático 

Anamnese, 

diagnóstico 

sindrômico, 

anatômico e 

nosológico, principais 

sintomas do aparelho 

respiratório, 

cardiovascular, 

urinário, digestório e 

genital (dor torácica, 

dispneia, tosse, febre, 

dor abdominal, 

diarreia, edema, 

constipação, 

hematêmese, melena, 

epistaxe, climatério, 

síncope e lipotimia).  

Rosane Gouveia 

Vilela MAchado 

03 25/03/2022 - às 19:00h 

Remota - Link a ser aberto 

(classroom) 

Voluntárias 

Medicina Estudo 

Morfofuncional do 

Corpo Humano 

Saudável I - ICS0244 

Submódulo: 

Anatomia Humana II 

Ter cursado e 

aprovado o 

CHS I 

Anatomia do tubo 

digestório (prova 

prática presencial) 

Barbara de Lima 

Lucas 

03 24/03/2022 às 17:00 

Presencial 

Local: Laboratório de 

Anatomia Humana (Prédio 

da Medicina). 

Voluntárias 

Medicina Determinantes 

Biológicos do Processo 

Saúde-Doença I 

ICS0336 

Submódulo: 

Parasitologia I  

Ter cursado e 

sido aprovado 

Teórico-prático: 

Características 

morfológicas e 

principais sintomas 

das doenças causadas 

pelos protozoários 

Entamoeba coli; 

Endolimax nana; 

Sandra Maria 

Alkmim Oliveira 

02 25/03/2022 às 17:40 

Remota  

Link da videochamada: 

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

yzcs-dwt 

 

Voluntárias 



 

 

Iodamoeba butschlii; 

Entamoeba histolytica; 

Entamoeba dispar; 

Giardia lamblia; 

Cryptosporidium sp., 

Cystoisospora 

belli,Toxoplasma 

gondii, Leishmania sp.; 

Trypanosoma cruzi; 

Plasmodium sp. e 

Trichomonas vaginalis. 

Medicina Determinantes 

Biológicos do Processo 

Saúde-Doença II 

ICS0355 

Submódulo: 

Parasitologia II 

Ter cursado e 

sido aprovado 

Características 

morfológicas e 

principais sintomas 

das doenças causadas 

pelos Helmintos: 

Ascaris lumbricoides, 

Toxocara sp., 

Ancylostoma sp., 

Necator americanus, 

Enterobius 

vermicularis, Trichuris 

trichiura, Strongyloides 

stercoralis, Taenia 

solium, Taenia 

saginata, Hymenolepis 

nana e Schistosoma 

mansoni. 

Sandra Maria 

Alkmim Oliveira 

02 25/03/2022 às 18:00 

Remota  

Link da videochamada: 

https://meet.google.com/mb

q-hues-mgo 

 

 

Voluntárias 

Medicina Atividade Integradora 

4- ICS0383 

 

 

Ter cursado e 

sido aprovado 

na AI4 

HIV e Infecções 

Oportunistas. 

Sandra Maria 

Alkmim Oliveira 

02 24/03/2022 às 17:30 

Remota  

Voluntárias 



 

 

Link da videochamada: 

https://meet.google.com/ahk

-bews-pgu 

 

Medicina Princípios Básicos da 

Prática Médica I 

(PBPMI) - ICS0379  

Ter cursado e 

sido aprovado 

no módulo 

PBPMI 

Farmacocinética 

(absorção, 

distribuição, 

metabolização e 

excreção de 

fármacos); 

Farmacodinâmica 

(agonismo, 

antagonismo, janela 

terapêutica e índice 

terapêutico); 

Farmacologia do 

Sistema Nervoso 

Central 

(antidepressivos e 

hipnótico-sedativos) 

Michelle Rocha 

Parise 

02 24/03/2022 às 19:30 

Remota  

Link da videochamada: 

meet.google.com/act-xzcw-

oiw 

Voluntárias 

Medicina Saúde do adulto e 

idoso I - ICS0367 

Ter cursado e 

sido aprovado 

no módulo   

Diabetes, 

dislipidemias, 

doenças da hipófise, 

doenças adrenais 

Ademar Caetano de 

Assis Filho 

02 24/03 às 15h 

remota 

link será disponibilizado 

Voluntárias 

Medicina ESTUDO 

MORFOFUNCIONAL 

DO CORPO 

HUMANO 

SAUDÁVEL II  - 

ICS0266 

Ter cursado e 

sido aprovado 

no módulo  

CHS 2 

Sistema urinário e 

cardiovascular 

Julia de Miranda 

Moraes 

02 25/03 às 10h 

remota 

link: 

https://meet.google.com/tws

-gqsw-nrg 

voluntárias 

https://sigaa.sistemas.ufj.edu.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf
https://sigaa.sistemas.ufj.edu.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf
https://sigaa.sistemas.ufj.edu.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf
https://sigaa.sistemas.ufj.edu.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf
https://sigaa.sistemas.ufj.edu.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf


 

 

Medicina ESTUDO 

MORFOFUNCIONAL 

DO CORPO 

HUMANO 

SAUDÁVEL II  - 

ICS0266 

Submódulo:  

Histologia e biologia 

do desenvolvido 2 

Ter cursado e 

sido aprovado 

no módulo  

CHS 2 

Sistema urinário e 

cardiovascular 

Julia de Miranda 

Moraes 

02 25/03 às 09h 

remota 

link: 

https://meet.google.com/mk

x-saqv-kxb 

Voluntárias 

Medicina Determinantes 

Biológicos do Processo 

Saúde-Doença I -  

ICS0336 

Submódulo: 

Microbiologia I 

Ter cursado e 

sido aprovado 

no módulo 

Infecção por cocos 

gram positivos; 

infecção de trato 

urinário (bacilos 

gram negativos); 

tuberculose e sífilis. 

Mariana Bodini 

Angeloni 

02 24/03 às 17:00h 

Remota (link: 

meet.google.com/kkb-cmge-

yfo) 

Voluntárias 

Medicina Determinantes 

Biológicos do Processo 

Saúde-Doença II -  

ICS0355 

Submódulo: 

Microbiologia II 

Ter cursado e 

sido aprovado 

no módulo 

HIV/AIDS, 

síndromes 

respiratórias e 

arboviroses. 

Mariana Bodini 

Angeloni 

02 24/03 às 18:00h  

Remota (link: 

meet.google.com/nnc-pdmi-

afw) 

Voluntárias 

Medicina Princípios Básicos da 

Prática Médica II 

(PBPMII) - ICS0382  

Ter cursado e 

sido aprovado 

no módulo 

PBPM II 

Farmacologia do 

Sistema 

Cardiovascular e 

Respiratório. 

Princípios da 

cirurgia torácica, da 

videolaparoscopia; e 

da cirurgia 

oncológica. 

Fernando Paranaiba 

Filgueira 

02 24/03/2022, de 20:30h - 

21:30h 

Remota  

Link da videochamada: 

https://meet.google.com/km

x-ifhg-kxj 

Voluntárias 

https://sigaa.sistemas.ufj.edu.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf
https://sigaa.sistemas.ufj.edu.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf
https://sigaa.sistemas.ufj.edu.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf
https://sigaa.sistemas.ufj.edu.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf
https://sigaa.sistemas.ufj.edu.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf


 

 

Medicina Atividade Integradora 

II (AI II) - ICS0377  

Ter cursado e 

sido aprovado 

no módulo AI 

II 

Fisiologia, 

Morfologia e 

Bioquímica do 

Sistema 

Cardiovascular, 

Respiratório e 

Digestório. 

Fernando Paranaiba 

Filgueira 

04 24/03/2022, de 19:00h - 

20:00h 

Remota  

Link da videochamada: 

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

sxis-bcx 

Voluntárias 

  

 
  



 

 

3.3 A aplicação das avaliações e a coleta do histórico acadêmico dos(as) candidatos(as) serão de responsabilidade do(a) 

professor(a) responsável pela aplicação da prova.  

3.4 Caso o(a) candidato(a) aprovado(a) 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(a) candidato(a) será convocado(a), usando 

como critério o objetivo de ter monitores(as) convocados(as) no maior número possível de disciplinas. 

3.5 Para aprovação na monitoria, o(a) candidato(a) deve tirar nota final maior ou igual a 6,0. A aprovação no processo seletivo não 

garante a vaga do(a) aluno(a) como monitor(a), mas apenas o(a) possibilita de constar na lista classificatória final. 

3.6 No cálculo da nota final, após aplicação dos critérios de desempate, o resultado será apresentado até a primeira casa decimal, 

desprezando-se as frações menores que 0,05 (cinco centésimos), arredondadas para a decimal mais próxima, se os centésimos 

forem iguais ou superiores a 5 (cinco). 

3.7 No caso de empate deve-se obedecer à seguinte ordem de prioridade na definição dos(as) candidatos(as) selecionados(as): 

I.maior média no componente(s) curricular(es); 

II. maior percentual de carga horária integralizada; 

III. maior média relativa. 

3.8 A classificação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) 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 28/03/2022, ao(à) representante de monitoria do seu curso 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(a), dentre as seguintes possibilidades: 

a)  “classificado(a)” 

b) “não classificado(a)” 



 

 

c)  “ausente”. 

O(a) representante da monitoria de cada curso deverá enviar os resultados até dia 28/03/2022 à Coordenação de Monitoria da 

Unidade Acadêmica CIÊNCIAS DA SAÚDE por meio do correio eletrônico uaecisau@ufj.edu.br  

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

4.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 29/03/2022 no endereço eletrônico da Unidade Acadêmica: CIÊNCIAS DA SAÚDE  

4.2. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 01/04/2022, no mesmo endereço eletrônico mencionado no 

item 4.1. 

4.3. A Coordenação de Monitoria Local cadastrará no SIGAA o(s) resultado(s) do processo seletivo no dia 01/04/2022. 

 

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

5.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o(a) candidato(a) que dele discordar poderá interpor recurso ao resultado no dia 

30/03/2022, por meio do preenchimento e envio do formulário “Solicitação De Recurso Contra os Resultados do Processo 

Seletivo de Monitoria” (ANEXO II) via e-mail: uaecisau@ufj.edu.br  

5.2. O resultado final, após análise dos recursos, será divulgado dia 01/04/2022 no endereço eletrônico da Unidade Acadêmica: 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

6. DA CONVOCAÇÃO 

6.1. No dia 01/04/2022 a Coordenação de Monitoria Local, via SIGAA, convocará os(as) estudantes selecionados(as) no processo 

seletivo para o início das atividades. 

6.2. Os(as) convocados(as) deverão, no período de 01/04/2022 a 03/04/2022 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. 

https://agrarias.jatai.ufg.br/


 

 

6.3. Ao aceitar a monitoria, o(a) convocado(a) estará ativo(a) como monitor(a) e deverá contactar o(a) Professor(a) orientador(a) 

para início das atividades. 

6.4. Se o número de alunos(as) aprovados(as) em uma dada disciplina for maior que o número de vagas da mesma, o(a) candidato(a) 

convocado(a) que não realizar o aceite até o prazo definido no cronograma do Anexo I será desconvocado(a) para que o(a) 

próximo(a) aluno(a) aprovado(a) seja convocado(a). 

 

 

 

 

7. DA CERTIFICAÇÃO 

7.1. Ao estudante que houver preenchido todos os requisitos solicitados via sistema e  concluir com aproveitamento a monitoria será 

concedido o Certificado de Monitoria, que será disponibilizado no SIGAA com a respectiva carga horária, após a submissão do 

Relatório Final pelo(a) monitor(a) e validação do mesmo pelo(a) Orientador(a).. 

7.2. As atividades de monitorias são compreendidas como Atividades Complementares, 

conforme Resolução CEPEC nº 1557R/2017 art. 14, §1º, reeditada com as alterações 

introduzidas pelas Resoluções CEPEC n. 1612 de 30 de novembro de 2018 e n. 1661 de 

29 de novembro de 2019. 

 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O plano de trabalho é de responsabilidade do(a) orientador(a) e monitor(a) em concordância com o Artigo 12-I da Resolução 

CEPEC 1604/2018. O plano de trabalho deve ser arquivado de forma digital pelo(a) orientador(a), e não deve ser enviado para a 

PROGRAD. 



 

 

8.2. O envio e a validação do Relatório Final de Monitoria no SIGAA são imprescindíveis para que o(a) mesmo(a) possa concorrer 

a vagas em editais de monitoria subsequentes de acordo com o Artigo 20 da Resolução CEPEC 1604.  

8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Monitoria da UFJ e/ou pela Pró-Reitoria de Graduação da Regional 

Jataí. 

 

Jataí, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Wagner Gouvêa dos Santos 

Diretor da Unidade Acadêmica CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

 

 
Gilberto Campos Guimarães Filho 

Coordenador(a) de Monitoria / 
 

Unidade Acadêmica de CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 



 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

Edital do Processo Seletivo de Monitoria da UFJ nº 03/2022 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

DATA EVENTOS 

24/01/2022 
Publicação do Edital e dos respectivos anexos no site da 

Prograd. 

A partir de 14/02/2022 
Publicação das Normas Complementares pelas 

Unidades Acadêmicas e Prograd. 

A partir da publicação das 

Normas Complementares até 

dia 22/03/2022 

Período de inscrição via SIGAA, conforme os 

seguintes passos: 

 

SIGAA >> Portal Discente >> Monitoria >> Inscrever-se 

em Seleção de Monitoria >> Buscar oportunidades >> 

Monitoria 

24 e 25/03/2022 
Período para aplicação das avaliações pelas Unidades 

Acadêmicas. 

28/03/2022 

Data limite para os(as) orientadores(as) enviarem ao(à) 

representante de monitoria do curso os resultados das 

provas e/ou demais modalidades de avaliação. 



 

 

28/03/2022 

Data limite para os(as) representantes dos cursos 

enviarem à Coordenação de monitoria da CISAU os 

resultados das provas e/ou demais modalidades de 

avaliação. 

29/03/2022 
Divulgação do resultado preliminar pelas unidades 

acadêmicas 

30/03/2022 
Prazo para recurso contra o resultado preliminar, deve 

ser realizado via e-mail monitoriacisau@ufj.edu.br 

01/04/2022 
Divulgação do resultado do resultado final no endereço 

eletrônico uaecisau@ugj.edu.br 

01/04/2022 
Início da convocação dos(as) estudantes 

selecionados(as) para o programa de monitoria. 

01/04/2022 a 03/04/2022 

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 

04/04/2022 Início das atividades. 

 

mailto:monitoriacisau@ufj.edu.br


 

 

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: 
 
ARGUMENTAÇÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
Jatai, ____ de _______________ de 2022  
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do (a) candidato (a) 


