
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

UNIDADE ACADÊMICA CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

Normas Complementares ao Edital PROGRAD nº. 07/2022 - Programa de Monitoria da 

UFJ 

 

O(A) CHEFE DA UNIDADE ACADÊMICA CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE JATAÍ, torna pública as Normas Complementares ao Edital PROGRAD nº.07 

de 29 de junho de 2022, visando seleção de discentes dos cursos de graduação para o 

Programa de Monitoria 2022/1. Este edital e informações relacionadas podem ser acessadas 

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

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. São concebidas duas modalidades de monitoria: 

1.1.1. Monitoria remunerada, na qual o(a) monitor(a) receberá uma bolsa mensal, de acordo 

com a legislação vigente e na forma do item 2.1 do Edital PROGRAD nº 07/2022; 

1.1.2. Monitoria voluntária, na qual o(a) monitor(a) não receberá bolsa e nenhum tipo de 

compensação financeira, visto que atua 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 VAGAS DE MONITORIA (REMUNERADA E/OU VOLUNTÁRIA) 

2.1. O período de vigência deste Edital é de agosto de 2022 a dezembro de 2022, conforme 

calendário acadêmico aprovado na Reunião do Consuni. 

2.2. Os discentes contemplados com a vaga de monitoria remunerada receberão o valor 

mensal de R$400,00 (quatrocentos reais). 

2.3. A distribuição de bolsas nos cursos da Unidade Acadêmica de CIÊNCIAS DA SAÚDE 

deverá obrigatoriamente seguir os seguintes critérios, considerando os pesos atribuídos: 

número total de discentes atendidos (35%), taxa de reprovação (35%) e carga horária total 

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


 

da disciplina (30%), considerando como base de dados o último ano de oferta presencial 

da disciplina.  

2.3.1. Em caso de empate serão utilizados como critérios de desempate:  

1º) taxa de reprovação,  

2º) número de discentes atendidos,  

3º) carga horária total da disciplina e  

4º) disciplina com maior carga horária prática. 

2.3.2. A princípio, cada discente poderá ser monitor(a) de apenas uma disciplina. Caso o(a) 

mesmo(a) seja aprovado(a) em outra disciplina que também deseje assumir, o(a) discente 

só poderá ser convocado(a) caso não haja outros(as) aprovados(as) aptos(as) a aceitarem 

a convocação na segunda monitoria pretendida. Ressalta-se que o discente não poderá 

acumular bolsas, exceção prevista no Edital PROGRAD nº 07/2022. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. Poderá se inscrever o(a) discente devidamente matriculado (a) em curso de Graduação 

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

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

compõem. 

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

normas complementares até dia 09/08/2022: 

 

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

oportunidades / Monitoria 

 

3.3. O(a) discente poderá realizar no máximo duas (02) inscrições em duas 

disciplinas/componentes diferentes neste processo seletivo. 

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

discente deverá enviar e-mail para  monitoriacisau@ufj.edu.br com 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). 

3.5. Ressalta-se que é de responsabilidade do(a) discente entregar uma cópia, ou enviar 

para o e-mail informado nas Normas Complementares quando for o caso, seu extrato 
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acadêmico no momento da prova, para comprovar sua aprovação no componente curricular 

pleiteado. A NÃO APRESENTAÇÃO do extrato acadêmico, implicará na desclassificação do 

processo seletivo. 

 

.. DO PROCESSO SELETIVO 

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

mais dos seguintes critérios definidos no Quadro do item 4.3:  

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(a) discente no componente curricular; 

4) Média relativa do(a) discente; 

5) Média global do(a) discente. 

..2. Caso o(a) discente não esteja devidamente inscrito via SIGAA, em hipótese 

alguma poderá realizar a prova, bem como não apresente seu extrato acadêmico, 

sob pena de ser desclassificado caso faça a seleção.



 

..3. Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), quantidade de vagas, critérios de seleção, datas e locais/horários 

previstos para realização das provas e modalidade de monitoria deste processo seletivo estão apresentados no quadro a seguir.  

 

Curso de Enfermagem: 

 

 

Curso Componente 
Curricular e 

Código 

Pré requisito 
para a vaga 

Forma de 
seleção/Assunto da 

prova 

Professor(a) 
Nº de 
vagas 

 

Data/Hora/Local Monitoria 

(remunerada/ 
voluntária) 

ENFERMAGEM Prática de 

saúde coletiva 
 

ICS0210  
 

Ter cursado a 
disciplina com 
aprovação. 

A seleção será feita 

com base na Nota 
Final obtida pelo (a) 
aluno (a) no 
componente 
curricular. 

Elaine 

Miguel 
Delvivo 
Farão 

02 Enviar o histórico escolar para 

elainemiguel@ufj.edu.br até às 
12:00 hs do dia 12/08/2022 

 
Presencial. 
Voluntária. 

ENFERMAGEM Saúde Coletiva 

 
ICS0219  

Ter cursado e 

estar aprovado 
na disciplina de 
Saúde 
Coletiva. 

FORMA DE 

SELEÇÃO 
 

- Prova escrita 
específica sobre os 
assuntos do 

componente 
curricular; 
- Nota final obtida 
pelo(a) discente no 

componente 
curricular. 

 

 
ASSUNTO DA 

PROVA: 
História da saúde 
pública no Brasil. 

Marise 

Ramos de 
Souza 

01 12/08/2022, às 14h no Campus 

Riachuelo 
 

Remunerada 



 

Tendências e 
modelos em saúde 

coletiva. Saúde no 
Brasil e região 
centro-oeste. SUS: 
princípios, estrutura, 

organização, 
mobilização social. 
Políticas de saúde. 
Estrutura e 
funcionamento das 

instituições e suas 
relações com os 
serviços de saúde. 
Níveis progressivos 

de assistência à 
saúde. 

ENFERMAGEM Bases para o 
cuidar do 

indivíduo e da 
família I 

 

ICS0021  

Ter cursado e 
estar aprovado 

em Bases para 
o cuidar do 
indivíduo e da 
família II 

FORMA DE 
SELEÇÃO 

- Prova escrita 

específica sobre os 
assuntos do 
componente 
curricular; 
- Nota final obtida 

pelo(a) discente no 
componente 
curricular. 

 

ASSUNTO DA 
PROVA 

1 - Sistematização da 
Assistência de 

Enfermagem – SAE 
2 - Sondagens e 
drenos 
3 - Medicação 
4 - Curativos 

 

Reila 
Campos 

Guimarães 

de Araújo  

e  

Karynne 
Borges 
Cabral 

01 11/08/2022 às 14:00 no campus 
Riachuelo 

Remunerada 

 



 

ENFERMAGEM Enfermagem 
Clínica 

 

ICS0063  

 

Ter cursado a 
teoria e a 

prática na 
disciplina de 
Enfermagem 
Clínica 

Média global do (a) 
discente 

 
Marlene 
Andrade 
Martins 

03 Enviar histórico acadêmico para o 
e-mail da docente orientadora. 

Data: 12/08/2022 

marleneandrade@ufj.edu.br 

 
Voluntária 

 

ENFERMAGEM Introdução à 
Enfermagem 

 

ICS0153  

Ter cursado e 
sido aprovado 
na disciplina de 
Introdução em 
Enfermagem 

A seleção será feita 
com base na Nota 
Final obtida pelo(a) 

discente no 
componente 
curricular 

Hellen 
Cristina Sthal 

02 Enviar o Histórico Escolar para 
hcsthal@ufj.edu.br até às 12h dia 

11/08/2022 

Voluntária 
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Curso de Fisioterapia: 

 

Curso Componente  
Curricular e  

código 

Pré requisito  
para a vaga 

Forma de   
seleção/Assun

to da prova 

Professor(a) Nº de   
vagas  

Data/Hora/Local Monitoria  
(remunera

da / 
voluntária) 

FISIOTERAPIA Fisioterapia   
aplicada à   
Dermatofuncional 
 

ICS0119  
 
 

Ter cursado os 
componentes 

teóricos e práticos 
da Fisioterapia 

aplicada à 
Dermatofuncional  e 
ter sido aprovado (a) 

Média no 
componente  
curricular + 
Média global = 

Classificatória 
Entrevista = 
classificatória e 
eliminatória 

Felipe Soares  
Macedo 

04 12/08/2022 às 14h  
Seleção Monitoria - 
Fisioterapia  
Dermatofuncional  

Informações de 
participação do  Google 
Meet  
Link da videochamada:   

https://meet.google.com/anc-
btoq-ogh 

 Voluntária  
 

FISIOTERAPIA Fisioterapia   
aplicada a   
Neurologia 
 

ICS0117 

Ter cursado os 
componentes 
teóricos e práticos 
da Fisioterapia 

aplicada à 
Neurologia e ter  
sido aprovado(a) 

Média no 
component
e  curricular 
+ Média   

global = 
Classificatória  
Entrevista =   
classificatória e   

eliminatória 

Franciane   
Barbieri Fiorio 

02 11/08/2022 às 14h  
 
Dúvidas: 
franciane.fiorio@ufj.edu.br 

Voluntária  
 

 
 
 
 

 



 
 

FISIOTERAPIA Fisioterapia 
Aplicada À   

Ginecologia E 
Obstetrícia  
 
ICS0116  

 
 

ICS0137 -
Ginecologia E 

Obstetrícia  
 
 

Entrevista 
(Avaliação e 

Recursos da 
fisioterapia  em 
GO) 

Marianne 
Lucena da   

Silva 

02 11/08/2022, 19 h, 
 

meet.google.com/fic-
tsqs-cgz  

Voluntária 

FISIOTERAPIA Fisioterapia   
aplicada a   
cardiologia e   
respiratória 

 
ICS0114  

Fisioterapia   
Aplicada a   
Cardiologia e   
Respiratória 

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 

04 11/08/22, 19h,   
 
https://meet.google.co
m/fgy-avdb-bqw 

01 vaga Remunerada/ 03 
vagas Voluntárias 

FISIOTERAPIA 
 

Cinesioterapia  
prática  

 
ICSO510  
 

Cinesiologia Prova 
escrita/prática 

sobre cinesiologia 
membros 
superiores, 
membros 

inferiores, coluna 
vertebral, postura 
e marcha 

Roberto  
Borges  

Filho 

01 Clínica Escola   
10 agosto 2022  

16 horas  

Voluntária 

FISIOTERAPIA  
 

Fisioterapia 
aplicada a 

Ergonomia 
 
ICS0115 

Ergonomia Média Global Eliane Gouveia 
de Morais 

Sanchez 

03 NÃO SE APLICA. 
 

 

01 vaga Remunerada/ 02 
vagas Voluntárias 



 

FISIOTERAPIA  
 

Cinesiologia  
 
ICS0462  

Anatomia Prova  
escrita/prática  
Anatomia  

Musculoesquelética  
 

Roberto  
Borges  
Filho 

01 Clínica Escola  
10 agosto 2022  
17 horas  

Voluntária 

FISIOTERAPIA Eletroterapia,   
termoterapia e   

fototerapia 
 
ICS0061  

ICS0061 -   
Eletroterapia,   

termoterapia e   
fototerapia 

Média Geral Hugo 
Machado 

Sanchez 

3  NÃO SE APLICA Voluntária 

FISIOTERAPIA  Imaginologia 
 
ICS0146  

ICS0146 -   
Imaginologia  

Média Geral Hugo 
Machado 
Sanchez 

2  NÃO SE APLICA Voluntária 

FISIOTERAPIA  Fisioterapia   

aplicada à   
Ortopedia e   
Traumatologia 
 

ICS0113  

Ter cursado e sido 

aprovado nos   
componentes   
teóricos e práticos 
da Fisioterapia 

aplicada a 
ortopedia 

(1)Média no 

componente 
curricular + Média 

global = 
Classificatória 

 
(2)Entrevista = 
Classificatória e 

eliminatória 

Ana Lucia 

Rezende 
Souza 

4  12/08/2022 horário e 

local  
posteriormente 
publicado 
 

Dúvidas: 
 
analuciarezende@ufj.ed
u.br 

Voluntária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curso de Educação Física (licenciatura): 

 
Curso Componente 

Curricular e 

código 

Pré requisito para 
a vaga 

Foma de 
seloção/Assunto da 
prova 

Professor(a) Nº de vagas 

 

Data/Hora/Local Monitoria 

(remunerada
/ voluntária) 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA -

BACHARELADO 
 

Ginástica 1 

 

ICSO0135  

Haver cursado a 
disciplina 

 
 

Prova oral específica 
sobre os assuntos do 
componente curricular 

Temas: Conceito e 
histórico da ginástica, 

fundamentos da 
ginástica. 

Vivianne 
Oliveira 

Gonçalves 

01 12/08/2022 
Sala 11 – Gabinete dos professores 

 
Remunerada 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA - 

BACHARELADO 

Práticas Holísticas 
e Saúde 

 
ICS0211  

Aprovação na 
disciplina Práticas 

Holísticas e 
Saúde/ICS0211 

Prova Escrita/PNPIC 

(PORTARIA Nº 849, DE 
27 DE MARÇO DE 2017; 
PORTARIA Nº 971, DE 
03 DE MAIO DE 2006) 

 

Profa. Dra. 
Angela 

Rodrigues 
Luiz 

 

02 Prova Escrita Presencial 
11/08/2022 

12h 
Núcleo de Práticas Corporais 

/Campus Jatobá 
 

angela_luiz@ufj.edu.br 

01remunerad
o 

01 voluntário 
 
 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA - 

BACHARELADO 

Teorias da 
Educação Física 

 
ICS0229  

Aprovado na 

disciplina 

Prova oral sobre: 
 
- Influências históricas na 
educação física: 
higienismo, militarismo e 

esportivismo. 

-  o debate da saúde na 
educação física: 
promoção da saúde e/ou 
saúde coletiva. 

Luís César de 

Souza 

01 11/08/22 

14:00 
Sala 21 – em frente a coordenação 

dos cursos de EF 

 
Voluntária 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA-

BACHARELADO 

Oficina 
Experimental I 

 
ICS0193  

 
 

Ter sido aprovado 
na disciplina Oficina 

Experimental I 

Prova oral sobre os 
conteúdos da disciplina 

cursada (Oficina 
Experimental I): 

elaboração de projeto de 
pesquisa interventiva, 

pesquisa ação e 
pesquisa participante. 

Renata 
Machado de 

Assis 

01 11/8/22 – 15:30 – Núcleo de 
Práticas Corporais 

voluntária 



 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA-

BACHARELADO 

Núcleo Temático 
de Pesquisa I 

 
ICS0187  

 
 
 

Ter sido aprovado 
na disciplina 

Núcleo Temático I 

Prova oral sobre os 
conteúdos da disciplina 

(Núcleo Temático I): 
estrutura e elaboração 
de monografia, normas 
da ABNT, processo de 
produção de trabalho 

monográfico. 

Renata 
Machado de 

Assis 

01 11/8/22 – 16:30 – Núcleo de 
Práticas Corporais 

Voluntária 

 

 

 

Curso de Medicina 

 
 

Curso  Componente  

Curricular e código 

Pré-
requisito 

para a vaga 

Assunto da prova  Professor(a)  Nº de  

vagas 

Data/Hora/Local   Monitoria 

MEDICINA  Atividade 
Integradora 3 - AI3 

 
ICS0381 

Ter cursado 
e sido 
aprovado na 
AI3. 

Doença De 
Chagas E 
Febre 
Reumática 

Joelma  02  12/08 - 14:00 horas - Sala 
à definir. 

Voluntárias 

MEDICINA  Saúde, Família E 
Sociedade IV 

 
ICS0389 

Ter cursado 
e sido 
aprovado 

Declínio da 
capacidade  
intrínseco 
associado ao  
envelhecimento 

Nina  01  12/08 - 13:00 horas - Sala 
à definir. 
 
Dúvidas: 

ninaluz@ufj.edu.br 

Voluntária 

MEDICINA  Saúde, Família E 
Sociedade I 

 
ICS0221 

Ter cursado 
e sido 
aprovado 

DSS, SUS  Aridiane 
Alves 
Ribeiro 

01  12/08 - 15:00 horas - Sala 
à definir. 

 

Dúvidas: 

ariadne.costa@ufj.edu.br  

Voluntária 



 

MEDICINA  Saúde, Família E 
Sociedade III 

 
ICS0378 

Ter cursado 
e sido 
aprovado 

Exame 
citopatológico  
Aleitamento 
materno  
Crescimento 
pondero-estatural 

Aridiane 
Alves 
Ribeiro 

02  12/08 - 15:00 horas - Sala 
à definir. 
 

Dúvidas: 

ariadne.costa@ufj.edu.br  

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, 
Sistema 
locomotor 
(cartilagem 
hialina, músculo 
estriado 
esquelético e 
osso), Sistema 
nervoso central e 
Sistema 
endócrino. 

Ana Paula 
da  
Silva Perez 

02  11/08 - 18:00  
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 

Resposta Imune 
nas Infecções 
(Resposta Imune 
Celular e Humoral) 

Ludimila 
Paula Vaz 
Cardoso 

02 12/08 - 9:00 - Sala 3  Voluntárias 

MEDICINA  Determinantes 
Biológicos do 

Processo 
Saúde-Doença II 

 
ICS0335 

 
Submódulo: 

Imunologia II 

Ter cursado 
e sido 
aprovado 

Imunodiagnóstico 
das hepatites virais 
e HIV 

Ludimila 
Paula Vaz 
Cardoso 

02  12/08 - 10:00 - Sala 3  Voluntárias 



 

MEDICINA  Determinantes 
Biológicos do 

Processo 
Saúde-Doença I 

 
ICS0336 

 
Submódulo: 
Patologia I 

 

Ter 
cursado e 
sido 
aprovado  
 

Teórico-prático:  
Adaptações, 
Degenerações, 
Morte celular, 
Calcificações e 
Pigmentações 
Patológicas.  
 

Natane 
Barbosa 
Barcelos  
 

02  
 

11-08-2022 das 13:00 às 
13:30 -  
Morfofuncional I.  
 

Voluntárias  
 

 
MEDICINA  

Determinantes 
Biológicos do 

Processo 
Saúde-Doença II 

 
ICS0335 

 
Submódulo 
Patologia II 

Ter cursado 
e sido 
aprovado 

Teórico-prático: 
Neoplasias e 
Alterações 
circulatórias 

Natane 
Barbosa 
Barcelos 

02  12-08-2022 das 13:00 às 
13:30 -  
Morfofuncional I. 

Voluntárias 

MEDICINA  Estudo 
Morfofuncional Do 

Corpo Humano 
Saudável II 

 
ICS0266 

 
Submódulo: 

Anatomia Humana (1 
e 2) 

Ter sido  
aprovado 
em 
Anatomia  
Humana I e II 

Cavidade 
Abdominal (prova 
prática presencial) 

Barbara de 
Lima Lucas 

05  11.08 quinta feira 17:00  
 
Dúvidas: 
barbaralucas@ufj.edu.br 

5 sendo:  
2  
remuneradas 
3 voluntárias 

MEDICINA  Determinantes 
Biológicos do 

Processo 
Saúde-Doença I 

 
ICS0336 

 

Ter cursado 
e sido 
aprovado 

Teórico-prático: 
Características 
morfológicas e 
principais  
sintomas das 
doenças  
causadas pelos 
protozoários 

Sandra 
Maria  
Alkmim 
Oliveira 

02  11-08-2022- 11:20h - 
Laboratório  
Multiusuário 

Voluntárias 



 

Submódulo: 
Parasitologia I 

Entamoeba coli; 
Endolimax 
nana; 
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 

 
ICS0335 

 
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  

Sandra 
Maria  
Alkmim 
Oliveira  
 

02 11-08-2022- 11:40h - 
Laboratório  
Multiusuário  
 

Voluntárias 



 

Schistosoma 
mansoni.  
 

MEDICINA  
 

Atividade Integradora 
4 
 

ICS0383 
 

Ter 
cursado e 
sido 
aprovado 
na AI4  
 

HIV e Infecções 
Oportunistas.  
 

Joelma  
 

02  
 

12/08 - 14:00 horas - Sala 
à definir.  
 

Voluntárias 

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 

Michelle 
Rocha 
Parise 

02 11/08- 17:30h, sala 4  Voluntárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curso de Biomedicina 

 

 

Curso Componente 
Curricular e 

código 

Pré requisito 
para a vaga 

Forma de 
seleção/Assunto da 

prova 

Professor(a) Nº de 
vagas  

Data/Hora/Local Monitoria 
(remunerada/ 

voluntária) 

 
BIOMEDICINA 

Bioquímica 
Clínica 

 
ICS 0037 

Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Bioquímica 

Clínica 
ICS 0037  

Prova escrita e nota do 
componente: (1) Enzimas 

hepáticas; (2) Função 
Renal 

Nadya da 
Silva Castro 
Ragagnin 

01 
01  

11/08/2022; 09:30 h, no Laboratório 
de Bioquímica Clínica (Prédio 
Biomedicina, campus Jatobá) 

Remunerada 
Voluntária 

 
BIOMEDICINA  

Bacteriologia 
 

ICS0019 

  
Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Bacteriologia 

 
ICS0019 

Prova oral e nota obtida 
no componente curricular 

Raisa Melo 
Lima 

01 12/08/2022; 08:00 h 
 

Webconferência: link  
( https://meet.google.com/mvz-

kbtm-qoq) 

Voluntária  

 
BIOMEDICINA 

Biologia 
Molecular 

 
ICS0031 

Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Biologia 

Molecular 
 

ICS0031 

Prova oral e nota obtida 
no componente curricular 

Raisa Melo 
Lima 

01 12/08/2022; 08:30 h 
 

Webconferência: link 
( https://meet.google.com/mvz-

kbtm-qoq) 

Voluntária  



 

 
BIOMEDICINA  

 
Genética 
Humana 

 
ICS0127 

Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Genética 
Humana 

 
ICS0127 

Prova oral e nota obtida 
no componente curricular 

Raisa Melo 
Lima 

01 12/08/2022; 09:00 h 
 

Webconferência: link 
( https://meet.google.com/mvz-

kbtm-qoq) 

Voluntária  

 
BIOMEDICINA 

Hematologia 
 

ICS0139 

Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Hematologia 

ICS0139 

Média global do(a) 
discente(50%) + nota final 
obtida pelo(a) discente no 

componente curricular 
(50%) 

Martha 
Ribeiro 
Bonilha 

02 12/08/2022; Enviar o histórico 
acadêmico até às 12h para o  

e-mail 
martha_bonilha@ufj.edu.br 

Voluntárias  

 
BIOMEDICINA 

Epidemiologia e 
Saúde Pública  

 
ICS0072 

Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Epidemiologia e 
Saúde Pública  

 
ICS0072 

Nota final obtida pelo(a) 
discente no componente 

curricular 

Christiane 
Ricaldoni 
Givizez 

01 12/08/2022; Enviar o histórico 
acadêmico até às 12h para o  

e-mail:  
christiane_giviziez@ufj.edu.br 

Remunerada 

 
BIOMEDICINA 

 
Epidemiologia e 
Saúde Pública  

 
ICS0073 

Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Epidemiologia e 
Saúde Pública  

 
ICS0073 

Nota final obtida pelo(a) 
discente no componente 

curricular 

Christiane 
Ricaldoni 
Givizez 

01 12/08/2022; Enviar o histórico 
acadêmico até às 12h para o 

 e-mail:  
christiane_giviziez@ufj.edu.br 

Voluntária  



 

 
BIOMEDICINA 

Imunologia 
 

ICS0147 

Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Imunologia 

 
ICS0147 

Nota final obtida pelo(a) 
discente no componente 

curricular 

 
Ivanildes 

Solange da 
Costa 

Barcelos 

01 12/08/2022; Enviar o histórico 
acadêmico até às 12h para o 

 e-mail:  
solbarcelos@ufj.edu.br 

Voluntária  

 
BIOMEDICINA 

 
Imunologia 

Clínica 
 

ICS0149 

Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Imunologia 

Clínica 
ICS0149 

Nota final obtida pelo(a) 
discente no componente 

curricular 

Ivanildes 
Solange da 

Costa 
Barcelos 

01 12/08/2022; Enviar o histórico 
acadêmico até às 12h para o 

 e-mail:  
solbarcelos@ufj.edu.br 

Voluntária  

 
BIOMEDICINA 

Parasitololgia 
Clínica 

 
ICS0199 

Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Parasitololgia 

Clínica 
 

ICS0199 

Prova escrita e nota do 
componente: Assunto: 

Colheita e preservação de 
amostras de fezes, 

métodos qualitativos e 
quantitativos de 

diagnóstico em amostras 
de fezes, principais 

técnicas de coloração de 
esfregaços fecais e 

métodos de isolamento e 
cultura de nematóides. 

Rosângela 
Maria 

Rodrigues 

01 12/08/2022; 09:30 h, no Laboratório 
de Parasitologia (Prédio 

Biomedicina, campus Jatobá) 

Voluntária  

 
 
BIOMEDICINA 

Prasitologia 
Básica 

 
ICS0365 

Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Prasitologia 

Básica 
ICS0365 

Prova escrita e nota do 
componente: Assunto: 
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 12/08/2022; 09:30 h, no Laboratório 
de Parasitologia (Prédio 

Biomedicina, campus Jatobá) 

Voluntária  



 

 
BIOMEDICINA  

Farmacologia 
 

ICS0111 

Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Farmacologia 

ICS0111 

Prova oral e nota obtida 
no componente curricular. 

Assunto: Anti-
inflamatórios e Sistema 

Nervoso Autônomo 

Hevelyn 
Savio 

Ferreira 

01 11/08/2022; 16:30 / Sala 16 Bloco 
dos professores. Campus Jatobá 

Voluntária  

 
BIOMEDICINA 
 
  

Bases do 
Exercício 

Profissional 
 

ICS0020 

Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Bases do 
Exercício 

Profissional 
ICS0020 

Nota final obtida pelo(a) 
discente no componente 

curricular 

Hevelyn 
Savio 

Ferreira 

01 12/08/2022, Enviar o histórico 
acadêmico até às 12h par o 

e-mail: 
hevelyn_savio_ferreira@ufj.edu.br  

Voluntária  

 
 
BIOMEDICINA 

Biologia Celular 
 

ICS0026 

Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Biologia Celular 

ICS0026 

Nota final obtida pelo(a) 
discente no componente 

curricular 

Andressa 
Rodrigues 

Lopes 

01 12/08/2022, Enviar o histórico 
acadêmico até às 12h par o 

e-mail: 
andressalopes@ufj.edu.br 

Voluntária  

 
 
BIOMEDICINA 

Biossegurança 
 

ICS0039 

Ter cursado e 
sido aprovado 

(a) em 
Biossegurança 

ICS0039 

Nota final obtida pelo(a) 
discente no componente 

curricular 

Andressa 
Rodrigues 

Lopes 

01 12/08/2022, Enviar o histórico 
acadêmico até às 12h par o 

e-mail: 
andressalopes@ufj.edu.br 

Voluntária  



 

 
BIOMEDICINA 

Estágio Curricular 
Supervisionado II 

 
ICS0087 

Ter cursado e 
sido aprovado(a) 
no componente 

Estágio 
Curricular 

Supervisionado I 
ICS0084 

Nota final obtida pelo(a) 
discente no componente 

curricular 

Andressa 
Rodrigues 

Lopes 

02 12/08/2022, Enviar o histórico 
acadêmico até às 12h par o 

e-mail: 
andressalopes@ufj.edu.br 

Voluntárias  



 

.... A aplicação das avaliações e a coleta do extrato acadêmico dos(as) candidatos(as) 

serão de responsabilidade do(a) professor(a) responsável pela aplicação da prova. 

..5. O(a) candidato(a) poderá concorrer a no máximo duas disciplinas/componentes 

diferentes, desde que possua os requisitos necessários e que as datas e horários de 

realização da seleção para as diferentes disciplinas/componentes curriculares não 

coincidam. 

..6. 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 3.., 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. 

..7. Para aprovação na monitoria, o(a) candidato(a) deve obter nota final maior ou igual a 

6,0 (seis) pontos. A aprovação no processo seletivo não garante a vaga do(a) discente como 

monitor(a), mas apenas o(a) possibilita de constar na lista classificatória final. 

..8. 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). 

..9. No caso de empate deve-se obedecer à seguinte ordem de prioridade na definição 

dos(as) candidatos(as) selecionados(as): 

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

II. maior percentual de integralização; 

III. maior média relativa. 

..10. 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. 

..11. O(a) Professor(a) Orientador(a) da disciplina, após aplicação e correção do exame ou 

avaliação de outros critérios de seleção, enviará até o dia 1./08/2022, ao(à) representante 

de monitoria do seu curso o resultado da seleção, especificando: 

I. a disciplina (ou área) 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 

15/08/2022 à Coordenação de Monitoria da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde por 

meio do correio eletrônico monitoriacisau@ufj.edu.br 

 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

5.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 16/08/2022 no endereço eletrônico da 

Unidade Acadêmica: Ciências da Saúde 

5.2. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 19/08/2022, no mesmo 

endereço eletrônico mencionado no item 5.1. 

5.3. A Coordenação de Monitoria Local cadastrará no SIGAA o(s) resultado(s) do processo 

seletivo no dia 22/08/2022. 

 

6. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

6.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o(a) candidato(a) que dele discordar poderá 

interpor recurso ao resultado no dia 17/08/2022, por meio do preenchimento e envio do 

formulário “Solicitação De Recurso Contra os Resultados do Processo Seletivo de 

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

6.2. O resultado final, após análise dos recursos, será divulgado dia 19/08/2022 no endereço 

eletrônico da Unidade Acadêmica: Ciências da Saúde 

 

7. DA CONVOCAÇÃO 

7.1. No dia 22/08/2022 a Coordenação de Monitoria Local, via SIGAA, convocará os(as) 

discentes selecionados(as) no processo seletivo para o início das atividades. 

7.2. Os(as) convocados(as), a contar da convocação feita pelo SIGAA, deverão aceitar ou 

recusar a convocação para o início das atividades de monitoria, conforme orientação abaixo: 

 

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

Monitoria. 

 

mailto:monitoriacisau@ufj.edu.br
mailto:monitoriacisau@ufj.edu.br


 

7.3. O(a) candidato(a) convocado(a) que não realizar o aceite no prazo de até .8 horas 

após a convocação será automaticamente desconvocado(a) pelo sistema, para que 

o(a) próximo(a) discente aprovado(a) seja convocado(a).  

7... 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. 

7.5. A bolsa de monitoria será concedida mensalmente ao(à) discente selecionado(a) de 

acordo com a ordem de classificação, de agosto de 2022 a dezembro de 2022, conforme 

calendário acadêmico aprovado na Reunião do Consuni. 

7.6. É vedada a acumulação de bolsa de monitoria com outra modalidade de bolsa 

acadêmica, com exceção daquelas de Assistência Estudantil. 

7.7. Caso o(a) monitor(a) seja aprovado(a) na vaga de monitoria remunerada, mas não 

deseje receber a bolsa, seja em razão de já ser beneficiário(a) de outra modalidade de 

bolsa ou por qualquer outro motivo, deve manifestar a RECUSA logo após a publicação do 

resultado final do processo seletivo, via portal SIGAA. 

7.8. Caso o(a) discente seja selecionado(a) em mais de uma monitoria, ele(a) poderá 

recusar via portal SIGAA. 

7.9. Os(as) discentes selecionados(as) para a monitoria remunerada devem 

OBRIGATORIAMENTE atualizar os dados bancários no SIGAA. 

7.10. Para as duas modalidades de monitoria os(as) discentes selecionados deverão 

OBRIGATORIAMENTE atualizar o endereço de e-mail no SIGAA, sendo exclusivamente 

pelo domínio da UFJ (@ufj.edu.br). 

 

8. DA CERTIFICAÇÃO 

8.1. Ao(À) discente 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). 

8.2. O Certificado de Monitoria fará distinção entre os dois tipos de monitoria – remunerada 

e voluntária. 

8.3. 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. 



 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. O(A) professor(a) orientador(a) e monitor(a) contemplado com a BOLSA deverão 

elaborar o Plano de Trabalho em conjunto. Posteriormente, o(a) professor(a) orientador(a) 

deverá anexar/disponibilizar o Plano de Trabalho no processo SEI que foi notificado sobre 

a disponibilidade da bolsa para seu componente curricular. Em hipótese alguma o Plano de 

Trabalho deverá ser enviado à PROGRAD. 

9.2. O envio e a validação do Relatório Final de Monitoria no SIGAA é imprescindível para 

que o(a) mesmo(a) possa concorrer às vagas em editais de monitoria subsequentes. 

9.3. O(A) discente, ao se inscrever no Edital PROGRAD nº07/2022 para concorrer à 

monitoria remunerada ou voluntária do Programa de Monitoria, concorda, 

automaticamente, com seus termos e condições. 

9... Em caso de não preenchimento das vagas contempladas com bolsa de monitoria a 

redistribuição será feita respeitando os critérios de distribuição de vagas estabelecido no 

item 2.3 

9...1. A redistribuição ocorrerá primeiramente dentro do curso ao qual a vaga de monitoria 

foi disponibilizada, não havendo disciplinas ofertadas pelo curso, a redistribuição ocorrerá 

dentro da Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial, sendo destinada ao curso 

que ofertou mais vagas de monitoria. Caso não haja disciplinas será redistribuída para a 

Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial que ofertou mais vagas. 

9.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Monitoria da UFJ e/ou pela 

Pró-Reitoria de Graduação da UFJ. 

Jataí, 04 de julho de 2022. 

 

 

 
 

Marianne Lucena da Silva 
Vice Diretora da Unidade Acadêmica de 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 

29/06/2022 (quarta) 
Publicação do Edital e dos respectivos anexos no site da 

Prograd. 

Até 04/07/2022 (segunda) 

Publicação das Normas Complementares pelas 

Unidades Acadêmicas/Acadêmicas Especiais e 

Prograd. 

A partir da publicação das 
Normas Complementares até 

dia 09/08/2022 (terça) 

Período de inscrição via SIGAA, conforme os 

seguintes passos: 

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

em Seleção de Monitoria >> Buscar oportunidades >> 

Monitoria 

10/08/2022 (quarta) 

Envio da lista de inscritos no processo seletivo pelos 

Coordenadores de Monitoria das Unidades 

Acadêmicas/Acadêmicas Especiais para os docentes 

orientadores. 

11 e 12/08/2022 (quinta e 

sexta) 

Período para aplicação das avaliações pelas Unidades 

Acadêmicas/Acadêmicas Especiais. 

14/08/2022 (domingo) 

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. 

15/08/2022 (segunda) 

Data limite para os(as) representantes dos cursos 

enviarem à Coordenação de Monitoria da Unidade 

Acadêmica/Acadêmica Especial os resultados das 

provas e/ou demais modalidades de avaliação. 

16/08/2022 (terça) 

Divulgação do resultado preliminar no endereço 

eletrônico https://saude.jatai.ufg.br/ 

 



 

17/08/2022 (quarta) 
Prazo para recurso contra o resultado preliminar, deve 

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

19/08/2022 (sexta) 

Divulgação do resultado final no endereço eletrônico 

https://saude.jatai.ufg.br/ 

 

22/08/2022 (sexta) 
Início da convocação dos(as) discentes 

selecionados(as) para o programa de monitoria. 

 

22/08/2022 a 24/08/2022 

Prazo para o(a) selecionado(a) aceitar ou recusar a 
monitoria via SIGAA. (até 48 horas após a 
convocação) 

 
SIGAA >> Portal Discente >> Monitoria >> Meus projetos 

de Monitoria >> Aceitar ou Recusar Monitoria 

22/08/2022 (segunda) Início das atividades. 
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ANEXO II 
 
 

SOLICITAÇÃO DE RECURSO CONTRA OS RESULTADOS DO 

PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA 
 
DATA DA SOLICITAÇÃO: ______/______/______  
 
DATA DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO: _____/______/______ 
 
NOME DO(A) CANDIDATO(A): 
 
CURSO:                                                                            N° DE MATRÍCULA: 
 
PERÍODO: 
 
TELEFONE RESIDENCIAL:                                        TELEFONE CELULAR: 
 
E-MAIL: 
 
ARGUMENTAÇÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jatai, ____ de _______________ de 2022  
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do (a) candidato (a) 


