
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

Normas Complementares ao Edital PROGRAD do Processo Seletivo de Monitoria da UFJ nº. 005/2021 

 

O CHEFE DA UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, nos termos da Resolução 

CEPEC nº. 1.604/2018, tornam públicas as Normas Complementares ao Edital PROGRAD do Processo Seletivo de Monitoria dos cursos de da 

UFJ nº 04 de 10 de março de 2021, visando seleção de discentes dos cursos de graduação para o Programa de Monitoria 2020-2. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1.O processo seletivo objeto deste Edital destina-se à seleção de discentes dos cursos de graduação para o desenvolvimento de atividades 

de monitoria acadêmica para o semestre de 2020-2, da UFJ, que ocorrerá entre os dias 17 de maio e 25 de setembro de 2021, conforme 

definido na Resolução Consuni – UFJ n. 001/2021 aprovada na sessão plenária realizada de forma remota no dia 24 de Março de 2021. 

 

1.2. O Programa de Monitoria se caracteriza como um processo educativo, cujas atividades se desenvolvem de forma conjunta por professores 

e estudantes e tem por objetivos: 

a) ampliar a participação dos estudantes de graduação nas atividades de ensino e de aprendizagem na Universidade;  

b) contribuir para a melhoria dos cursos de graduação;  



c) desenvolver capacidades de análise e crítica, incentivando o estudante monitor a adquirir hábitos de estudo, interesse e habilidades para a 

docência;  

d) aprofundar conhecimentos teóricos e práticos no(s) componente(s) curricular(es) que estiver atuando como monitor;  

e) incentivar a cooperação do monitor com o corpo docente e discente nas atividades de ensino e aprendizagem;  

f) contribuir para a permanência dos estudantes nos Cursos de Graduação.  

1.3. A monitoria, em hipótese alguma, constituir-se-á como estratégia compensatória de carências de servidores da Universidade. 

1.4. A modalidade de monitoria que integra o programa de monitoria da UFJ é a monitoria não remunerada, na qual o monitor não receberá 

bolsa e nem nenhum tipo de compensação financeira. 

 1.5. São atribuições do monitor: 

a) desenvolver o Plano de Trabalho preenchido em conjunto com o(a) professor(a) orientador(a);  

b) auxiliar os estudantes, em especial os que estejam apresentando baixo rendimento na aprendizagem no(s) componente(s) curricular(es), 

bem como o estudante com deficiência;  

c) apresentar os resultados do trabalho durante o semestre 2020-2 como monitor na seção correspondente do Congresso de Ensino, Pesquisa 

e extensão (CONEPE) da UFJ, no segundo semestre de 2021.  

d) auxiliar o(a) professor(a) orientador nas tarefas didáticas;  

e) cumprir a carga horária semanal de doze (12) horas;  

f) preencher, no sistema SIGAA, o relatório final de monitoria;  

1.6. Todas as atividades do monitor serão desempenhadas estritamente sob supervisão direta do(a) professor(a) orientador(a) e, sob nenhuma 

hipótese, poderá substituir o professor nas aulas e na aplicação de avaliação.  

1.7. O monitor exercerá suas atribuições sem qualquer vínculo empregatício com a Universidade no modo de Ensino Emergencial Remoto.  



1.8. O horário das atividades de monitor não poderá, em hipótese alguma, prejudicar as suas atividades de estudante.  

2. DAS VAGAS DE MONITORIA 

2.1 A Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde (UAECS) ofertará 55 (cinquenta e cinco) vagas para monitoria voluntária. Não há bolsas de 

monitoria, todos os monitores trabalharão de forma voluntária. Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), quantidade de vagas, 

critérios de seleção, datas e locais/horários previstos para realização das provas (quando houver) deste processo seletivo estão apresentados 

nos quadros a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 
 

 

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 

ICS0239 Líquidos Corporais 
Dra. Nadya da Silva 

Castro Ragagnin 
Urinálise e 
Espermograma 

2 18/05 

Horário: 8:30                                          
Forma a ser realizada: 
Remota (Prova escrita e 
oral)                                     
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail 
do docente orientador 

nadya@ufg.br 
 

ICS0141 Hematologia Clínica 
Profa. Dra. Martha 

Ribeiro Bonilha 
Coleta de sangue, 
anemias e leucemias 

2 17/05 

Horário: 16:00                               
Forma a ser realizada: 
Remota (Prova escrita e 
oral)                                 
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail 
do docente orientador 

martha_bonilha@ufg.br 
 

ICS0134 Gestão Laboratorial 
Profa. Ma. Andressa 

Rodugues Lopes 
Processo laboratorial e 
suas etapas  

2 17/05 

Horário: 13:30                                                                                                                                                                      
Forma a ser realizada: 
Prova oral (Remota)                                         
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail 
do docente orientador 

andressalopes@ufg.br 
 

ICS0109 Farmacologia Básica 
Prof. Dr. Rafael 

Menezes da Costa 
Farmacocinética e 
farmacodinâmica 

1 18/05 

Horário: 16:00                      
Forma a ser realizada: 
nota final obtida pelo 
aluno no componente 
curricular 
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail 
do docente orientador 

rafael_menezes@ufg.br 
 

ICS0203 Patologia Geral 
Prof. Dr. Daniel 
Cortes Beretta 

Patologia Geral 2 17/05 

Horário:14:30                               
Forma a ser realizada: 
nota final obtida pelo 
aluno no componente 
curricular 
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail 

berettadc@ufg.br 
 

mailto:nadya@ufg.br
mailto:martha_bonilha@ufg.br
mailto:andressalopes@ufg.br
mailto:rafael_menezes@ufg.br
mailto:berettadc@ufg.br


do docente orientador 

ICS0201 
Patologia Geral 
Enfermagem 

Prof. Dr. Daniel 
Cortes Beretta 

Patologia Geral 1 13/05 

Horário: 14:00                                        
Forma a ser realizada: 
nota final obtida pelo 
aluno no componente 
curricular 
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail 
do docente orientador 

berettadc@ufg.br 
 

ICS0148 Imunologia Básica 
Profa. Dra. Ivanildes 
Solange da Costa 

Barcelos 
Imunologia Básica 2 18/05 

Horário:    15:00                                      
Forma a ser realizada:  
nota final obtida pelo 
aluno no componente 
curricular                  
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail 
do docente orientador 

solbarcelos@ufg.br 
 

ICS0198 Parasitologia Básica 
Profa. Dra. 

Rosângela Maria 
Rodrigues 

Helmintos (Complexo 
teníase cisticercose, 
Schistosoma mansoni, 
Strongyloides 
stercoralis, 
ancilostomídeos) e 
Protozoários 
(Leishmania sp. 
Trypanosoma cruzi , 
Toxoplasma gondii, 
Giardia intestinalis, 
Entamoeba 
histolytica).  

1 18/05 

Horário: 14:00                                          
Forma a ser realizada: 
nota final obtida pelo 
aluno no componente 
curricular 
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail 
do docente orientador 

rosangela_rodrigues@ufg.br 
 

mailto:berettadc@ufg.br
mailto:solbarcelos@ufg.br
mailto:rosangela_rodrigues@ufg.br


ICS0196 Parasitologia  
Profa. Dra. 

Rosângela Maria 
Rodrigues 

Helmintos (Complexo 
teníase cisticercose, 
Schistosoma mansoni, 
Strongyloides 
stercoralis, 
ancilostomídeos) e 
Protozoários 
(Leishmania sp. 
Trypanosoma cruzi , 
Toxoplasma gondii, 
Giardia intestinalis, 
Entamoeba histolytica) 

1 18/05 

Horário: 14:00                                          
Forma a ser realizada: 
nota final obtida pelo 
aluno no componente 
curricular 
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail 
do docente orientador 

rosangela_rodrigues@ufg.br 
 

ICS0242 Virologia Mèdica 
Prof. Dr. Marcos 

Lázaro Moreli 
Propriedades gerais 
dos vírus 

1 17/05 

Horário: 14:00                                          
Forma a ser realizada: 
google Meet, com envio 
do endereço 24 h antes 
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail 
do docente orientador 

marcos_moreli@ufg.br 

ICS0106 
Experimentação 
Animal 

Prof. Dr. Marcos 
Lázaro Moreli 

Ètica em 
Experimentação animal 

1 1705 

Horário: 14:00                                          
Forma a ser realizada: 
google Meet, com envio 
do endereço 24 h antes 
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail 
do docente orientador 

marcos_moreli@ufg.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rosangela_rodrigues@ufg.br
mailto:marcos_moreli@ufg.br
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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: 
 

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 

ISC0136 Ginástica II 
Vivianne 
Oliveira 

Gonçalves 

Musicalidade, construção 
coreográfica, ginástica 
coletiva, ginástica para 

todos 

2 17/5 
Horário:   14:00                                              
Forma a ser realizada: Google Meet         
Favor enviar histórico acadêmico para e-
mail do docente orientador vivianneoliveira@ufg.br  

ICS0227 

Sujeito, 
aprendizagem e 
educação física 
(Bacharelado) 

Luís César de 
Souza 

Aprendizagem e 
desenvolvimento humanos 
relacionados à educação 

física e saúde 

1 18/5 

Horário: 14:00                                     
Forma a ser realizada: prova oral ou 
sinalizada específica sobre os assuntos do 
componente curricular                         
Favor enviar histórico acadêmico para e-
mail do docente orientador 

lucceso@ufg.br  

ICS0227 

Sujeito, 
aprendizagem e 
educação física 
(Licenciatura) 

Luís César de 
Souza 

Aprendizagem e 
desenvolvimento humanos 
relacionados à educação 

física e saúde 

1 18/5 

Horário: 15:00                                     
Forma a ser realizada: prova oral ou 
sinalizada específica sobre os assuntos do 
componente curricular                         
Favor enviar histórico acadêmico para e-
mail do docente orientador 

lucceso@ufg.br  

ICS0486 
Preconceito e 

esporte (Núcleo 
Livre) 

Luís César de 
Souza 

Preconceito e suas 
diferentes manifestações no 

esporte 
1 18/5 

Horário: 16:00                                     
Forma a ser realizada:  prova oral ou 
sinalizada específica sobre os assuntos do 
componente curricular                         
Favor enviar histórico acadêmico para e-
mail do docente orientador 

lucceso@ufg.br  

ICS0078 
Estágio Curricular 

Obrigatório II 
Lilian Ferreira R. 

Brait 
___ 1 __ 

Horário: ---                                                          
Forma a ser realizada: verificação da nota 
final obtida pelo aluno no componente 
curricular                                                          
Favor enviar histórico acadêmico para e-
mail do docente orientador 

lilian_brait@ufg.br  

mailto:vivianneoliveira@ufg.br
mailto:lucceso@ufg.br
mailto:lucceso@ufg.br
mailto:lucceso@ufg.br
mailto:lilian_brait@ufg.br


ICS0159 
Jogos e 

Brincadeiras 
Lilian Ferreira R. 

Brait 
___ 1 __ 

Horário: ---                                                          
Forma a ser realizada: verificação da nota 
final obtida pelo aluno no componente 
curricular                                                          
Favor enviar histórico acadêmico para e-
mail do docente orientador 

lilian_brait@ufg.br  

ICS0194 
Oficina 

Experimental II 
Paulo José c. 

Lacerda 
___ 1 __ 

Horário: ---                                                          
Forma a ser realizada: verificação da nota 
final obtida pelo aluno no componente 
curricular                                                          
Favor enviar histórico acadêmico para e-
mail do docente orientador 

pjclacerda@ufg.br  

ICS0155 
Introdução a 

Produção Científica 
(Licenciatura) 

Angela 
Rodrigues Luiz 

Normas da ABNT e 
estrutura de artigo científico 

1 18/5 

Horário: 11 às 12 hrs                                   
Forma a ser realizada: Prova oral via 
Google Meet (o link será enviado ao e-mail 
dos discentes)                                          
Favor enviar histórico acadêmico para e-
mail do docente orientador 

angela_luiz@ufg.br  

ICS0155 
Introdução a 

Produção Científica 
(Bacharelado) 

Angela 
Rodrigues Luiz 

Normas da ABNT e 
estrutura de artigo científico 

1 18/5 

Horário: 11 às 12 hrs                                   
Forma a ser realizada: Prova oral via 
Google Meet (o link será enviado ao e-mail 
dos discentes)                                          
Favor enviar histórico acadêmico para e-
mail do docente orientador 

angela_luiz@ufg.br  

ICS0133 
Gestão e Políticas 

de Educação Física 
e Saúde 

Angela 
Rodrigues Luiz 

Legislações sobre o SUS e 
Programa Academia da 

Saúde. 
1 18/5 

Horário: 13 às 14 hrs                                   
Forma a ser realizada: Prova oral via 
Google Meet (o link será enviado ao e-mail 
dos discentes)                                          
Favor enviar histórico acadêmico para e-
mail do docente orientador 

angela_luiz@ufg.br  

 

 

 

 

mailto:lilian_brait@ufg.br
mailto:pjclacerda@ufg.br
mailto:angela_luiz@ufg.br
mailto:angela_luiz@ufg.br
mailto:angela_luiz@ufg.br


 

 

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: 
 

 

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 

ICS0219 Saúde Coletiva  Cristiane José Borges 
Sistema Único de 
Saúde: Princípios, 

Diretrizes e Legistlações  
1 18/5 

Horário:  08:00h                         
Forma a ser realizada:  Prova Oral - 
Google Meet                               
Favor enviar histórico acadêmico 
para e-mail do docente orientador: 
cristiane_borges@ufj.edu.br 

cristiane_borges@ufj.edu.br  

ICS0007 
Anatomia 
Humana I Enf 

Ana Cláudia Souza 
Pereira 

- 2 17/5 

Forma a ser realizada: Análise do 
histórico escolar, considerando a 
nota final obtida pelo aluno no 
componente curricular.                                   
Favor enviar histórico acadêmico 
para e-mail do docente orientador 

ana_claudia_souza@ufg.br 
 

ICS0480 

Assistência de 
Enfermagem ao 
Paciente Crítico: 
Fundamentos 
Teóricos 

Hellen Cristina sthal - 1 18/5 

Forma a ser realizada:  Análise do 
histórico escolar, considerando como 
critérios de seleção a nota final 
obtida pelo aluno no componente 
curricular e a média global.                            
Favor enviar histórico acadêmico 
para e-mail do docente orientador 

hcsthal@ufj.edu.br  

mailto:cristiane_borges@ufj.edu.br
mailto:ana_claudia_souza@ufg.br
mailto:hcsthal@ufj.edu.br


ICS0479 

Introdução à 
Enfermagem: 
Fundamentos 
teóricos 

Hellen Cristina sthal 

Compreensão histórica 
do cuidar em 
Enfermagem; 
Instrumentos Básicos do 
Cuidar; Concepções do 
homem, saúde, meio 
ambiente e enfermagem 
como norteadores da 
práxis profissional; 
Associações de classe e 
órgãos de fiscalização 
do exercício 
profissional; técnica de 
higienização das mãos; 
sinais vitais. 

1 18/5 

Horário: 08:30h                                          
Forma a ser realizada: Prova oral, no 
google meet, e análise do histórico 
escolar (nota final obtida pelo aluno 
no componente curricular).                    
Favor enviar histórico acadêmico 
para e-mail do docente orientador 

hcsthal@ufj.edu.br  

 ICS0147. Imunologia 
Isabel Cristina Cbaral 
de Assisn Salama 

Sistema complemento; 
Características e 
funções das células, 
moléculas e tecidos que 
compõem o sistema 
imune. 

1 18/5 

Horário: 9:00-10:20h                                        
Forma a ser realizada:    Prova 
escrita e análise do histórico escolar 
(média global do aluno).             
Favor enviar histórico acadêmico 
para e-mail do docente orientador 

isabelsalama@ufj.edu.br  

ICS0043 
Centro de 
Material e 
esterilização 

Marlene Andrade 
Martins 

Centro de Material e 
esterilização 

2 17/5 

Forma a ser realizada: Análise do 
histórico escolar, tendo como critério 
de seleção a nota final obtida pelo 
aluno no componente curricular.                  
Favor enviar histórico acadêmico 
para e-mail do docente orientador 

marleneandrade@ufg.br  

ICS0478 

Enfermagem 
clínica: 
Fundamentos 
teóricos 

Marlene Andrade 
Martins 

Enfermagem clínica: 
Fundamentos teóricos 

2 17/5 

Forma a ser realizada: Análise do 
histórico escolar, tendo como critério 
de seleção a nota final obtida pelo 
aluno no componente curricular.                
Favor enviar histórico acadêmico 
para e-mail do docente orientador 

marleneandrade@ufg.br  

mailto:hcsthal@ufj.edu.br
mailto:isabelsalama@ufj.edu.br
mailto:marleneandrade@ufg.br
mailto:marleneandrade@ufg.br


ICS0460 

Enfermagem 
Cirúrgica: 
Fundamentos 
teóricos 

Berendina Bouwman 
Enfermagem Cirúrgica: 
Fundamentos teóricos 

2 17/5 

Forma a ser realizada: Análise do 
histórico escolar, tendo como critério 
de seleção a nota final obtida pelo 
aluno no componente curricular.                
Favor enviar histórico acadêmico 
para e-mail do docente orientador 

berecris@ufj.edu.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:berecris@ufj.edu.br


 

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: 
 

 

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 

ICS0487 
Semiologia 
Fisioterapêutica II - 
Teoria 

Allison Gustavo 
Braz 

(Média relativa do 
aluno) x (Média 
global do aluno) 

1 17/5 

Horário:  Dia inteiro                                        
Forma a ser realizada: on 
line                              
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail do 
docente orientador 

allisonbraz@ufj.edu.br  

ICS0488 
Recursos 
Terapêuticos 
Manuais – Teoria 

Allison Gustavo 
Braz 

(Média relativa do 
aluno) x (Média 
global do aluno) 

1 17/5 

Horário:  Dia inteiro                                        
Forma a ser realizada: on 
line                             
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail do 
docente orientador 

allisonbraz@ufj.edu.br  

ICS0485  
Fisioterapia aplicada 
Reumato e Geriatria 

Daisy de Araujo 
Vilela 

Senescência e 
qualidade de Vida  

1 18/5 

Horário:  08:00h                                       
Forma a ser realizada:                    
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail do 
docente orientador 

daisy_vilela@ufg.br  

ICS0161 Massoterapia 
Daisy de Araújo 
Vilela 

Massoterapia como 
recurso de 
promoção de Saúde 

1 18/5 

Horário: 14:00 h                                         
Forma a ser realizada: 
Maior média geral do aluno                    
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail do 
docente orientador 

daisy_vilela@ufg.br  

mailto:allisonbraz@ufj.edu.br
mailto:allisonbraz@ufj.edu.br
mailto:daisy_vilela@ufg.br
mailto:daisy_vilela@ufg.br


ICS0195  
Ortopedia e 
Traumatologia 

Ana Lucia 
Rezende Souza 

Ortopedia e 
Traumatologia 

1 18/5 

Forma a ser realizada: 
Media da soma das notas 
(Media Geral + nota obtida 
na disciplina quando 
cursou)                        
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail do 
docente orientador 

analuciarezende@ufg.br  

ICS0184 Motricidade Humana 
Hugo Machado 
Sanchez 

Motricidade humana 2 17/5 

Horário: 09:00 h                                         
Forma a ser 
realizada:prova on-line 
escrita de múltipla escolha                       
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail do 
docente orientador 

hmsfisio@ufg.br  

ICS0461  

Aspectos teóricos 
conceituais dos 
agentes eletro 
físicos em 
Fisioterapia 

Hugo Machado 
Sanchez 

Eletroterapia, 
termoterapia e 
fototerapia 

3 18/5 

Horário: 10:00 h                                         
Forma a ser realizada: 
prova on-line escrita de 
múltipla escolha                    
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail do 
docente orientador 

hmsfisio@ufg.br  

ICS0462  Cinesiologia 
Roberto Borges 
Filho 

Cinesiologia 1 18/5 

Forma a ser realizada: 
Media da soma das notas 
(Media Geral + nota obtida 
na disciplina quando 
cursou)                   Favor 
enviar histórico 
acadêmico para e-mail do 
docente orientador 

robertoborgesfilhorbf@gmail.com  

ICS0463  Cinesioterapia 
Roberto Borges 
Filho 

Cinesioterapia 1 18/5 

Forma a ser realizada: 
Media da soma das notas 
(Media Geral + nota obtida 
na disciplina quando 
cursou)                        
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail do 
docente orientador 

robertoborgesfilhorbf@gmail.com  

mailto:analuciarezende@ufg.br
mailto:hmsfisio@ufg.br
mailto:hmsfisio@ufg.br
mailto:robertoborgesfilhorbf@gmail.com
mailto:robertoborgesfilhorbf@gmail.com


ICS0431  

Corpo e 
corporeidade 
representações do 
corpo através da 
arte 

Roberto Borges 
Filho 

Corpo e 
corporeidade 
representações do 
corpo através da 
arte 

1 18/5 

Forma a ser realizada: 
Media da soma das notas 
(Media Geral + nota obtida 
na disciplina quando 
cursou)                        
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail do 
docente orientador 

robertoborgesfilhorbf@gmail.com  

ICS0074  Ergonomia 
Roberto Borges 
Filho 

Ergonomia 1 18/5 

Forma a ser realizada: 
Media da soma das notas 
(Media Geral + nota obtida 
na disciplina quando 
cursou                          
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail do 
docente orientador 

robertoborgesfilhorbf@gmail.com  

ICS0288  
Estudo da postura 
humana 

Roberto Borges 
Filho 

Estudo da postura 
humana 

1 18/5 

Forma a ser realizada: 
Media da soma das notas 
(Media Geral + nota obtida 
na disciplina quando 
cursou)                       
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail do 
docente orientador 

robertoborgesfilhorbf@gmail.com  

ICS0258  Lesões nos esportes 
Roberto Borges 
Filho 

Lesões nos esportes 1 18/5 

Forma a ser realizada: 
Media da soma das notas 
(Media Geral + nota obtida 
na disciplina quando 
cursou)                       
Favor enviar histórico 
acadêmico para e-mail do 
docente orientador 

robertoborgesfilhorbf@gmail.com  
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3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. Poderá se inscrever o estudante devidamente matriculado em curso de Graduação da UFJ e com aprovação no componente curricular 

pleiteado. Há tutoriais para os monitores na página da PROGRAD: 

https://monitoria.jatai.ufg.br/p/25034-tutorial-para-monitor 

3.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente via SIGAA, a partir da publicação desta norma complementar, até dia 12/05/2021:  

 

3.3. O candidato poderá concorrer a mais de uma vaga, desde que possua os requisitos necessários e as datas e horários de realização da 

seleção para os diferentes componentes curriculares não coincidam. A aprovação no processo seletivo para duas disciplinas não dá o direito 

para o aluno ser monitor em ambas as disciplinas. 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 As avaliações ocorrerão nos dias 17 e 18/05/2021, conforme cronograma (Anexo I) do Edital PROGRAD do Processo Seletivo de Monitoria 

da UFJ n. 05/2021. 

4.2 Previamente ou no momento da realização das provas o candidato deverá obrigatoriamente entregar o extrato acadêmico (por e-mail para o 

professor), a fim de comprovar sua aprovação nas disciplinas que compõem a área/modulo pretendido (resolução CEPEC nº. 1604/2018). A 

não apresentação do extrato acadêmico, no momento da prova, importará a desclassificação do processo seletivo. 

4.3 É de responsabilidade do professor orientador ou da comissão de professores designada para este fim a aplicação das avaliações e aferir o 

cumprimento do disposto no item 4.5. 

4.4 Para aprovação na monitoria, o candidato deve tirar nota final maior ou igual a 6,0. 

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

https://monitoria.jatai.ufg.br/p/25034-tutorial-para-monitor


4.5 No cálculo da nota final, o resultado será apresentado até a primeira casa decimal, desprezando-se as frações menores que 0,05 (cinco 

centésimos), arredondando para a decimal mais próxima, se os centésimos forem iguais ou superiores a 5 (cinco). 

4.6 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. 

4.7 A classificação dos candidatos aprovados será realizada de acordo com a média final do processo seletivo, sendo este o critério do 

preenchimento das vagas. 

4.8 O Professor Orientador da disciplina, após aplicação e correção do exame ou avaliação de outros critérios de seleção, enviará, até o dia 

20/05/2021, à Coordenação de Monitoria da Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde por meio do correio eletrônico 

monitoria.cisau.jatai@ufg.br, 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. 

5. DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RESULTADO 

5.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 21/05/2021 nos canais oficiais da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde como: quadro de 

avisos, endereço eletrônico https://saude.jatai.ufg.br/e outros. 



5.2. 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”, via e-mail: 

monitoria.cisau.jatai@ufg.br. 

5.3. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado dia 25/05/2021 nos canais oficiais da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde 

como: quadro de avisos, sítio https://saude.jatai.ufg.br/e outros. 

5.4. A Coordenação de Monitoria da UAECS cadastrará no SIGAA o(s)resultado(s) do processo seletivo até o dia 25/05/2021. 

 

6. DOS SELECIONADOS PARA MONITORIA 

6.1. Para iniciar as atividades de monitoria os alunos convocados devem fazer o ACEITE no SIGAA e ao aceitar a monitoria, o(a) convocado(a) 

estará ativo como monitor(a). 

                         SIGAA        Portal Discente        Monitoria      Meus projetos de Monitoria      Aceitar  

6.2. Caso o estudante seja selecionado em mais de uma monitoria, ele poderá recusar via: 

                         SIGAA        Portal Discente        Monitoria      Meus projetos de Monitoria       Recusar Monitoria 

6.3. Os estudantes selecionados para a monitoria devem OBRIGATORIAMENTE atualizar o endereço de e-mail no SIGAA.  

6.5. Se o número de alunos aprovados em uma dada disciplina for maior que o número de vagas da mesma, o candidato convocado que não 

deve realizar o aceite até o prazo definido no cronograma do Edital PROGRAD do Processo Seletivo de Monitoria da UFJ nº. 005/2021, será 

desconvocado para que o próximo aluno aprovado seja convocado. 

 

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 e validação do mesmo pelo orientador. 

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

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O envio e a validação do Relatório Final de Monitoria no SIGAA são imprescindíveis para que o discente possa concorrer a vagas em 

editais de monitoria subsequentes, de acordo com o Artigo 20 da Resolução CEPEC 1604/2018. 

8.2. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação Regional e pela coordenação de Graduação da Regional de Jataí. 

 

 

Jataí, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Berendina Bouwman 

Coordenadora de Monitoria  

Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde 

Saúde da UFJ 

 

 

 
 


