
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS EXATAS

Normas Complementares ao Edital do Processo Seletivo de Monitoria da UFJ
n. 05/2021.

.

O(A)  CHEFE  DA  UNIDADE  ACADÊMICA  ESPECIALDE  CIÊNCIAS
EXATASDA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, nos termos da Resolução
CEPEC nº. 1604/2018, torna público as Normas Complementares aoEdital do
Processo Seletivo  de Monitoria  da  Universidade Federal  de  Jataí,  nº.05  de
maio de 2021, visando seleção de discentes dos cursos de graduação para o
Programa de Monitoria 2020/2.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.São  duas  as  modalidades  de  monitoria  que  integram  o  programa  de
monitoria da UFJ:

a) Monitoria voluntária, na qual o monitor não receberá bolsa.

b)  Monitoria remunerada, na qual o monitor receberá uma bolsa mensal, de
acordo com a legislação vigente  e na forma do item 2  do Edital  Geral  nº.
05/2021.  Essa  modalidade  será  contemplada  com  vagas,  desde  que  haja
recursos financeiros para tal, porém até o momento não há previsão.

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 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:

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

3. DO PROCESSO SELETIVO



3.1 O exame de seleção será realizado pelo Professor orientador ou por uma
comissão de professores designada para este fim e avaliará um ou mais dos
seguintes  critérios  de  acordo  com a determinação  do  Professor  orientador,
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) Prova prática especifica sobre os assuntos do componente curricular;

4) Nota final obtida pelo aluno no componente curricular;

5) Média relativa do aluno;

6) Média global do aluno.

OBSERVAÇÃO: Em função da pandemia do COVID-19 as avaliações escritas
e ou entrevistas,  poderão ser  realizadas remotamente via  Google Meet  em
horário e dia previamente informado pelo professor orientador responsável pelo
componente curricular. 

3.2  Os Componentes Curriculares, professor(a)  orientador(a),  quantidade de
vagas,  critérios  de  seleção,datas e locais/horários  previstos para  realização
das provasdeste processo seletivo estão apresentadosno quadro a seguir



 
  

CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO     

CÓDIGO DISCIPLINA PROFESSOR 
ASSUNTO DA PROVA (De 

acordo com o edital 

publicado) 

 N° DE 

VAGAS 

DATA DA 

PROVA 

HORA/FORMA A 

SER REALIZADA 

E-MAIL 

PROFESSOR 

ICE0121 
Estrutura de 

Dados 2 
Franciny Medeiros 

Barreto 

Estrutura de Dados básicas 
(pilha, fila e lista), Árvores de 
busca, Algoritmos de 

ordenação, Reconhecimento 
de padrões  

1 18/05/2021 

Horário
:  11:30                                        

Forma a 
ser 
realizada: 

Prova 
oral via 
Google 

Meet                     

franciny@ufg.br 

ICE0280 
Processamento 

Digital de Imagens 

Ana Paula Freitas 

Vilela Boaventura 

Fundamentos da imagem 
digital, amostragem, 
quantização, transformações 

de intensidade e filtragem 
espacial  

1 18/05/2021 

Horário:   10h                               
Forma a ser realizada: 
oral via Google Meet 

(link disponível via e-
mail)                   

ana_vilela@ufg.br / 

ana_vilela@ufj.edu.br 

ICE0008 
Algoritmos e 

Programação 2 
Ana Paula Freitas 

Vilela Boaventura 

Strings, registros, ponteiro, 
passagem de parâmetros por 
valor e referência, 

recursividade e arquivos 

2 17/05/2021 

Horário:   10h                               
Forma a ser realizada: 
oral via Google Meet 

(link disponível via e-
mail)                  

ana_vilela@ufg.br / 
ana_vilela@ufj.edu.br 

ICE0377 Sistemas Digitais 
Marcelo Silva 

Freitas 

1. Projeto de circuitos 

lógicos 
1.1. Simplificação algébrica 
1.2. Mapa de karnaugh 

2. Circuitos combinacionais 
2.1 Codificadores e 

Decodificadores 

2.2 Multiplaxadores e 
Demultiplexadores 

2.3 Somadores(Subtratores) 

3. Circuitos sequenciais 
3.1 Flip-Flops (SR,JK,D) 
3.2 Contadores e 

Registradores 

1 17/05/2021 

Horário:   11:30h  
Forma a ser realizada: 
oral via Google Meet 

(link disponível via e-
mail)                    
 

msfreitas@ufg.br 

 



   QUÍMICA     

ICE0472 Química Orgânica 
 Ricardo 

AA.F.Matos 
 1 17/05 

Nota  final do 

componente 
Curricular ICE0472 

e média global 

Cdesempate) 

rafmatos@uf
j.edu.br 

ICE0432 
Laboratório de 

Técnicas de Preparo 
Ricardo 

AA.F.Matos 
 1 17/05 

 
Nota final do componente 

curricular ICE0472 e média global 

(desempate) 

rafmatos@uf
j.edu.br 

   
FÍSICA 

    

ICE0432 
Matemática 

básica 
Ariadne de 

Andrade Costa 
 1 

17 e 
18/05 

Nota na disciplina ou em 
disciplina equivalente e média 
global (desempate) 

ariadne.costa

@ufj.edu.br 

ICE0148 Física Básica 
Henrique almeida 

Fernandes 

 

1 17/05 

Entrevista através do Google 

Meet das 8:30 as 11h 

 

hafernandes
@ufg.br 

        

   
MATEMÁTICA 

    
ICE 0535 Cálculo 1 Flávio Gomes 

Moraes 

  1 17/05 Horário:                                                                                                       

Forma a ser realizada: media 

aritmetica da média na 

disciplina de calculo e a media 

global do aluno.                                                                       

flaviomoraes

@ufj.edu.br 

ICE0500 Tópicos de 

cálculo 1 

Adriana Araujo 

Cintra 

 1 17/05 Horário:   14 horas                                                                                                                                                                

Forma a ser realizada:  Prova 

escrita                                                                                                                        

 ro

ndersonteles

@gmail.co 



 

ICE0053 Cálculo 2 Adriana Araujo 

Cintra 

 1 17/05 Horário:   14 horas                                                                                                                                                                   

Forma a ser realizada: Prova 

escrita                                                                                                                         

 ro

ndersonteles

@gmail.co 

ICE0005 Álgebra Linear Camila Caroline 

Ferreira 

 2 17/05 Horário: 14 horas                    

Forma a ser realizada:  prova 

oral , nota da componente 

curricular e media global                   

camilacaroli

ne@ufj.edu.

br 

ICE0535  Algebra  Flávio Gomes 

Moraes 

  1 17/05 Horário:                                                                                               

Forma a ser realizada:   media 

aritmetica da média na 

disciplina de calculo e a media 

global do aluno.                                                  

flaviomoraes

@ufj.edu.br 

ICE0113 Estatística 

Aplicada a 

Psicologia II 

Camila Caroline 

Ferreira 

 1 17/05 Horário: 14 horas                                                                                                                                                     

Forma a ser realizada:  prova 

oral , nota da componente 

curricular e media global                                                 

camilacaroli

ne@ufj.edu.

br 

mailto:flaviomoraes@ufj.edu.br
mailto:flaviomoraes@ufj.edu.br


3.3 Previamente ou no momento da realização das provas o candidato deverá
obrigatoriamente  entregar  o  extrato  acadêmico,  a  fim  de  comprovar  sua
aprovação  nas  disciplinas  que  compõem a  área/modulo  pretendido.  A  não
apresentação  do  extrato  acadêmico,  no  momento  da  prova,  importará  a
desclassificação do processo seletivo.

3.4  É  de  responsabilidade  do  professor  orientador  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 media 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 Orientador da disciplina, após aplicação e correção do exame ou
avaliação  de  outros  critérios  de  seleção,  enviará,  até  o  dia  18/05/2021,  à
Coordenação de Monitoria da Unidade Especial de Ciências Exatas por meio
do correio eletrônico monitoriaciexa@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 dia21/05/2021nos canais oficiais
da  Unidade  Acadêmica  como:  quadro  de  avisos,  endereço  eletrônico
www.exatas.jataí.ufg.br e outros.

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 no dia 25/05/2021.

http://www.exatas.xn--jata-ypa.ufg.br/
mailto:monitoriaciexa@gmail.com


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),  para  o  e-
mail:monitoriaciexa@gmail.com

5.2 O resultado final, após análise dos recursos, será divulgado dia 25/05/2021
nos  canais  oficiais  da  Unidade  Acadêmica  como:  quadro  de  avisos,  sítio
www.exatas.jataí.ufg.br.

6. DA CONVOCAÇÃO

6.1 Após a divulgação do resultado final do processo seletivo pela Unidade
Acadêmica, o(a) candidato(a) aprovado(a) em mais de uma vaga de monitoria
deve  manifestar  ao  coordenador  de  monitoria  da  unidade  o  interesse  por
apenas  uma  das  vagas,  no  dia  25/05/2021,  via  e-
mail:monitoriaciexa@gmail.com. No caso do(a) estudante não enviar nenhuma
comunicação pelo e-mail informado, ficará a cargo do Coordenador local de
monitoria a escolha da vaga a ser preenchida.

6.2  No  dia  25/05/2021  a  Coordenação  de  Monitoria  Local,  via  SIGAA,
convocará os estudantes selecionados(as) no processo seletivo para o início
das atividades.

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>>PortalDiscente>>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. DA CERTIFICAÇÃO

7.1 Ao estudante que 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 monitor.

7.2   As  atividades  de  monitorias  são  compreendidas  como  Atividades
Complementares,  conforme  Resolução  CEPEC  nº  1.122/2012,  art.  14,
parágrafo 1º.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

http://www.exatas.xn--jata-ypa.ufg.br/


Jataí, 07 de maio de 2021

Prof. Dr. Giovanni Cavichioli Petrucelli

Chefe da Unidade Especial de Ciências Exatas

Prof. Dr. Francismário Ferreira dos Santos
Coordenador de Monitoria da Unidade Especial de Ciências Exata



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS EXATAS

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

ANEXO I – CRONOGRAMA

DIA EVENTOS

03/05/2021 (segunda)
Publicação do Edital e dos respectivos anexos no 
site da Prograd.

A partir de 07/05 (sexta)
Publicação das Normas Complementares pelas 
Unidades Acadêmicas e Prograd.

A partir da publicação das

Normas Complementares até dia
12/05 (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 (segunda e terça-feira)
Período para aplicação das avaliações pelas 
Unidades Acadêmicas.

21/05 (sexta-feira)
Divulgação do resultado final pela Unidades 
Acadêmicas.

24/05 (segunda-feira)
Data para entrar com recurso contra o resultado 
preliminar, deve ser realizado via e-mail (indicado 
nas Normas Complementares).

25/05 (terça-feira) Divulgação do resultado final.

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

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 Início das atividades.



ANEXO II

SOLICITACAO 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 MATRICULA:

PERÍODO:

TELEFONE RESIDENCIAL:

TELEFONE CELULAR:

E-MAIL:

ARGUMENTACAO:

Jatai, ____ de _______________ de 2021.

________________________________________________

Assinatura do (a) candidato (a)


	NORMAS_COMPLEMENTARES_2021_1
	QUADRO_CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
	QUADRO_DISCIPLINAS_QUÍMICA_FISICA_MATEMÁTICA
	NORMAS_COMPLEMENTARES_2021_2

