SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Normas Complementares ao Edital do Processo Seletivo de Monitoria da
PROGRAD/UFJ – nº. 05/2021.
.
A CHEFIA DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS 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.

Excepcionalmente, 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 aceitarema convocação nessa disciplina.
1.5.

Tutoriais diversos para monitores e orientadores estão nos links:

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

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

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
coordmonitoriauaesa@gmail.com com a ordem de preferência das disciplinas as
quais elese 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 atualizado. 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 – SOCIOLOGIA JURÍDICA
A) Código(s) e Componente Curricular

CSO 0072 – Sociologia Jurídica

B) Curso

Direito

C) Professor(a)

Diego Augusto Diehl

D) Número de vagas

2 (duas)

E) Formato da prova

Avaliação Escrita

F) Assunto da prova

Dissertação sobre a interpretação do
fenômeno

jurídico

pela

teoria

sociológica clássica (Durkheim, Marx,
Weber)
G) Data/Hora/Local/Meio Virtual

18/05/2021, das 14:00 às 16:00, Prova
Monitoria Sociologia Jurídica 2020.2 no
link:

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

exqk-vnj
H) Email para envio de extrato

Favor enviar extrato acadêmico para o

acadêmico

docente

orientador

no

email

diego.diehl@ufg.br, com cópia para
coordmonitoriauaesa@gmail.com.
2 – DIREITO DAS SUCESSÕES
A) Código(s) e Componente Curricular

Direito

CSO

0028

– Direito das

Sucessões
B) Curso

Direito

C) Professor(a)

André Felipe Soares de Arruda

D) Número de vagas

2 (duas)

E) Formato da prova

Avaliação

Oral/Avaliação

de

Componente Curricular: Avaliação Oral
(8,0) e Nota Final Obtida pelo/a
Discente no Componente Curricular
(2,0)
F) Assunto da prova

Abertura da Sucessão. Ordem de
Vocação Hereditária. Testamentos e
Legados.

G) Data/Hora/Local/Meio Virtual

Data da Avaliação 18/05/2021, das

14:00 às 15:00; Local da Avaliação:
link: meet.google.com/hai-ejbd-tgs
H) Email para envio de extrato

Favor enviar extrato acadêmico para o

acadêmico

docente

orientador

no

email

andre.arruda@ufg.br, com cópia para
coordmonitoriauaesa@gmail.com.
3 – RESPONSABILIDADE CIVIL
A) Código(s) e Componente Curricular

Direito CSO 0070 – Responsabilidade
Civil

B) Curso

Direito

C) Professor(a)

Carolina Ferreira Souza

D) Número de vagas

2 (duas)

E) Formato da prova

Avaliação

Oral/Avaliação

de

Componente Curricular: Avaliação Oral
(8,0) e Nota Final Obtida pelo/a
Discente no Componente Curricular
(2,0)
F) Assunto da prova

Elementos da Responsabilidade Civil.
Responsabilidade Subjetiva e Objetiva.
Responsabilidade pelo fato de outrem.
Responsabilidade profissional: médica,
odontológica

e

Responsabilidade

advocatícia.
nos

transportes.

Sentença Criminal e Responsabilidade
civil.

Responsabilidade

ambiental.

por

dano

Responsabilidade

no

Código de Defesa do Consumidor
G) Data/Hora/Local/Meio Virtual

Data da Avaliação 18/05/2021, das 14:00
às

15:00;

Local

da

Avaliação:

link: meet.google.com/bmt-ccrw-gfg
H) Email para envio de extrato

Favor enviar extrato acadêmico para a

acadêmico

docente

orientadora

no

email

carolinafsouza@ufg.br, com cópia para
coordmonitoriauaesa@gmail.com.

4 – DIREITO AMBIENTAL
A) Código(s) e Componente Curricular

Direito CSO 0021 – Direito Ambiental

B) Curso

Direito

C) Professor(a)

Carolina Ferreira Souza

D) Número de vagas

2 (duas)

E) Formato da prova

Avaliação

Oral/Avaliação

de

Componente Curricular: Avaliação Oral
(8,0) e Nota Final Obtida pelo/a
Discente no Componente Curricular
(2,0)
F) Assunto da prova

Meio ambiente, economia e relações
sociais. Princípios de Direito Ambiental.
Diferentes Aspectos do Meio Ambiente:
natural, artificial, patrimônio genético,
cultural, do trabalho e digital.. Proteção
constitucional do Ambiente. Política
Nacional do Meio Ambienta. Tutela
Processual do Meio Ambiente.

G) Data/Hora/Local/Meio Virtual

Data da Avaliação 18/05/2021, das 15:00
às

16:00;

Local

da

Avaliação:

link: meet.google.com/fvo-zzbi-rxu
H) Email para envio de extrato

Favor enviar extrato acadêmico para a

acadêmico

docente

orientadora

no

email

carolinafsouza@ufg.br, com cópia para
coordmonitoriauaesa@gmail.com.

5 – DIREITO PROCESSUAL PENAL II
A) Código(s) e Componente Curricular

CSO0048 - Direito Processual Penal II

B) Curso

Direito

C) Professor(a)

Carla Benitez Martins

D) Número de vagas

2 (duas)

E) Formato da prova

Avaliação Oral

F) Assunto da prova

Teoria Geral da Prova no Direito
Processual Penal; Requisitos jurídicos

para legalidade da Prisão em flagrante;
Audiência de Custódia; Princípios de
Cautelaridade no Direito processual
penal.
G) Data/Hora/Local/Meio Virtual

A avaliação ocorrerá no dia 17 de maio, às
15h00,

na

sala

virtual: meet.google.com/uqp-yxrs-wap
H) Email para envio de extrato

Favor enviar extrato acadêmico para a

acadêmico

docente

orientadora

no

email

carlabenitez@ufg.br, com cópia para
coordmonitoriauaesa@gmail.com.
6 – DIREITO PROCESSUAL PENAL IV
A) Código(s) e Componente Curricular

CSO0050 - Direito Processual Penal IV

B) Curso

Direito

C) Professor(a)

Carla Benitez Martins

D) Número de vagas

2 (duas)

E) Formato da prova

Avaliação Oral

F) Assunto da prova

Natureza Jurídica da execução penal;
Direitos e deveres da pessoa em
situação de prisão; Progressão de
Regime; direito à saúde nas prisões.

G) Data/Hora/Local/Meio Virtual

A avaliação ocorrerá no dia 17 de maio, às
16h30,

na

sala

virtual: meet.google.com/uqp-yxrs-wap
H) Email para envio de extrato

Favor enviar extrato acadêmico para a

acadêmico

docente

orientadora

no

email

carlabenitez@ufg.br, com cópia para
coordmonitoriauaesa@gmail.com.
7 – HERMENÊUTICA JURÍDICA E DIREITO INTERTEMPORAL
A) Código(s) e Componente Curricular

CSO0061 - Hermenêutica jurídica e
Direito intertemporal

B) Curso

Direito

C) Professor(a)

Mariane Oliveira Junqueira

D) Número de vagas

2 (duas)

E) Formato da prova

Avaliação Oral

F) Assunto da prova

Decisionismo e a responsabilidade
política

dos

julgadores

quanto

a

integridade do Direito.
G) Data/Hora/Local/Meio Virtual

17/05/2021, das 14:00 às 16:00, Prova
Monitoria Hermenêutica Jurídica e Direito
Intertemporal 2020.2 no link:
Link

da

videochamada:

https://meet.google.com/oeb-ygiw-esw
H) Email para envio de extrato

Favor enviar extrato acadêmico para a

acadêmico

docente

orientadora

no

email

mojunq@gmail.com, com cópia para
coordmonitoriauaesa@gmail.com.
8 – DIREITO PENAL I
A) Código(s) e Componente Curricular

CSO0038 - Direito Penal I

B) Curso

Direito

C) Professor(a)

Mariane Oliveira Junqueira

D) Número de vagas

2 (duas)

E) Formato da prova

Avaliação Oral

F) Assunto da prova

Direito penal do autor e direito penal do
ato no caso de Rafael Braga.

G) Data/Hora/Local/Meio Virtual

17/05/2021, das 16:00 às 18:00, Prova
Monitoria Direito Penal I 2020.2 no link:
Link

da

videochamada:

https://meet.google.com/oeb-ygiw-esw
H) Email para envio de extrato

Favor enviar extrato acadêmico para a

acadêmico

docente

orientadora

no

email

mojunq@gmail.com, com cópia para
coordmonitoriauaesa@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.

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 O 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 Sociais Aplicadas por
meio do correio eletrônico coordmonitoriauaesa@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://csociais.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: coordmonitoriauaesa@gmail.com .
5.2. O resultado final, após análise dos recursos, será divulgado dia 25/05/2021 no
site da Unidade Acadêmica: https://csociais.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 ouRecusar
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. DA CERTIFICAÇÃO
8.1. 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.
8.2. 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.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O plano de trabalho é de responsabilidade do orientador e monitor em
concordância com o Artigo 12-I da Resolução CEPEC 1604/2018. O plano de trabalho
deve ser arquivado pelo orientador, e não deve ser enviado para a PROGRAD.
9.2. O envio e a validação do Relatório Final de Monitoria no SIGAA são
imprescindíveis para que a mesma possa concorrer a vagas em editais de monitoria
subsequentes de acordo com o Artigo 20 da Resolução CEPEC 1604. Um tutorial
relacionado a isso para monitor e orientador está no link indicado no item 1.12
9.3. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Monitoria Local e/ou
Direção da Unidade Acadêmica.

Jataí, 07 de maio de 2021

Hugo Luís Pena Ferreira
SubChefe da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas

Bruno Gadelha Xavier
Coordenador de Monitoria da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS
Processo Seletivo para preenchimento de vagas pelo Programa de Monitoria para o
curso de graduação.
ANEXO I – CRONOGRAMA
DATA
03/05/2021 (segunda)

A partir de 07/05/2021 (sexta)

A partir da publicação das
Normas Complementares até
dia 12/05/2021 (quarta)
17 e 18/05/2021 (segunda e
terça)
21/05/2021 (sexta)

24/05/2021 (segunda)

EVENTOS
Publicação do Edital e dos respectivos anexos no
site da Prograd.
https://monitoria.jatai.ufg.br/
Publicação das Normas Complementares pelas
Unidades Acadêmicas e Prograd.
https://monitoria.jatai.ufg.br/
Período de inscrição via SIGAA, conforme os
seguintes passos:
SIGAA >> Portal Discente >> Monitoria >>
Inscrever-se em Seleção de Monitoria >> Buscar
oportunidades >> Monitoria
Período para aplicação das avaliações pelas
Unidades Acadêmicas.
Divulgação do resultado preliminar pelas Unidades
Acadêmicas
https://monitoria.jatai.ufg.br/
Data para entrar com recurso contra o resultado
preliminar, o qual deve ser realizado via e-mail
coordmonitoriauaesa@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.

Prazo para o(a) selecionado(a) aceitar ou recusar a
monitoria via SIGAA.
25/05/2021 a 03/06/2021

27/05/2021 (segunda)

SIGAA >> Portal Discente >> Monitoria >> Meus
projetos de Monitoria >> Aceitar ou Recusar
Monitoria
Início das atividades.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS
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

Assinatura do (a) candidato (a)

de 2021.

