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Este Plano de trabalho de monitoria destina-se a descrição das atividades de monitoria 

propostas no Projeto de Ensino da Escola de Agronomia e também o estabelecimento de 

critérios para a seleção dos estudantes dos cursos de graduação para o desenvolvimento de 

atividades no período letivo de 2021/2, em conformidade com a Resolução CEPEC/UFG nº 

1693, de 10 de setembro de 2021. 

 

ATIVIDADES DE MONITORIA 

A carga horária destinada às atividades para cada monitor(a) é de 12 (doze) horas semanais e 

serão concedidas duas modalidades de monitoria, sendo: 

a) 18 vagas de monitoria remunerada: o monitor receberá uma bolsa mensal, sendo valores e 

período estabelecidos em edital a ser publicado pela Comissão de Monitoria da Região 

Metropolitana de Goiânia. 

b) 20 vagas de monitoria voluntária: o monitor não receberá bolsa. 

 

Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), quantidade de vagas e modalidade 

de monitoria, critérios de seleção e descrição das atividades estão apresentados a seguir: 

ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
COMPONENTE 
CURRICULAR 
VINCULADO - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO: 

Agricultura / 
Agricultura I - ESA 

0007 
 
 

Patrícia Pinheiro 
da Cunha 

1 vaga 
remunerada 

e  
1 voluntária 

1º) Prova escrita 
2º) Horário e local: a definir 

3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria 

da Região Metropolitana de Goiânia  
4º) Conteúdo da avaliação: Fenologia, 

ecofisiologia e morfologia (do algodão, soja, 
feijão e girassol). 

5º) Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail patricia 

pinheiro@ufg.br até dia 16/01/2022. 



 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a));  
2. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
3. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
4. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
5. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
6. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino - - - - - 

Vespertino 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 

Noturno 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-20:00 18:00-19:00 18:00-20:00 

      

ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
COMPONENTE 
CURRICULAR 
VINCULADO - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO: 

Ecologia e meio 
ambiente / Ecologia 
e Meio Ambiente - 
ESA 0090 e Ecologia 
Agropecuária ESA 
0088 

 
 

Patrícia Pinheiro 
da Cunha 

1 vaga  
voluntária 

1º) Prova escrita 
2º) Horário e local: a definir 
3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria 
da Região Metropolitana de Goiânia  
4º) Conteúdo da avaliação: conceitos basicos 
de ecologia e meio ambiente. 
5º) Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail patricia 
pinheiro@ufg.br até dia 16/01/2022. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a));  
2. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
3. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
4. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
5. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
6. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino - - - - - 

Vespertino 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 

Noturno 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-20:00 18:00-19:00 18:00-20:00 

 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE 
VAGAS 

/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 



 
 
Agroecologia 

Gislene 
Auxiliadora 
Ferreira 

1 
remunerada 
1 vaga 
voluntária 

Sugestões: 
1º)Prova oral via Google meet 
2º) Horário e local: dia 17 de janeiro 9:00h 
3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria da 
Região Metropolitana de Goiânia 
4º) Conteúdo da avaliação 
5º) Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
gislene_ferreira@ufg.br. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
Aqui o(a) orientador(a) deverá apresentar de forma detalhada as atividades planejadas a serem realizadas 
pelo monitor(a), como por exemplo: 
 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a), grupo de estudo agroecologia e ecologia); 
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas; 
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino      

Vespertino x x x   

Noturno      

 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
COMPONENTE 
CURRICULAR 
VINCULADO - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO: 

 

ESA0046 - 

CLIMATOLOGIA 
AGRÍCOLA 

 
 

 
Derblai Casaroli 

 
01 

remunerada 

1º) Prova oral; 
 
2º)Média aritmética entre a média global do 
aluno(a) e a média obtida na disciplina de 
Climatologia Agrícola. 
 
OBS: enviar o histórico escolar para o e-mail 
derblai@ufg.br 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
1. Planejar atividades (reuniões com o professor orientador); 
2. Auxiliar/acompanhar o professor durante as aulas práticas; 
3. Auxiliar o professor na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e 
sessões de estudo) 



4. Auxiliar o professor na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, 
debates e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o professor no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
6. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
7. Participar de reuniões periódicas com o professor orientador para avaliação das atividades de monitoria. 
 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino      

Vespertino 13-17hs 13-17hs 13-17hs   

Noturno      

*Sugestões de horários para a realização das atividades, sujeito a modificações em função dos horários 
disponíveis do monitor selecionado. OBS: atendendo a carga horária de 12 horas semanais 

 
 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE 
CURRICULAR - 

CÓDIGO 

ORIENTADORA 
 

Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO 

ESA0080 – 
DESENHO TÉCNICO 

Prof.ª FABIOLLA 
LIMA 

2 REMUNERADAS 
3 VOLUNTÁRIAS 

1º) Prova escrita: 17/01/22, às 9h, Google 
Meet*. 
2º) Entrevista:18/01/22, às 16h, presencial**. 
3º) Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para 
fabiolla_lima@ufg.braté dia 17/01/2022. 

• Conteúdo da avaliação: Todo conteúdo 
abordado no componente Desenho Técnico 
auxiliado por computador. 

• Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de 
Monitoria da Região Metropolitana de 
Goiânia.  

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
1. Planejar atividades/trabalhos com a professora orientadora; 
2. Auxiliar/acompanhar a professora durante as aulas teóricas, se não estiver matriculado em outro 
componente no mesmo horário; 
3. Auxiliar/acompanhar a professora durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar a professora no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem; 
5. Auxiliar a professora na orientação de estudantes em trabalhos e atividades do componente curricular;  
6. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre atividades/trabalhos de aprendizagem relacionados ao 
componente curricular; 
7. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como o Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX da UFG ou similar; 
8. Participar de reuniões periódicas com a professora orientadora para avaliação das atividades de monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*** 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino  X X  X 

Vespertino  X X  X 

Noturno      

 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

ORIENTADOR(A) 
Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES 
DA SELEÇÃO: 



VINCULADO - 
CÓDIGO: 

Agronomia e 
Engenharia Florestal 

 
ESA0139 - 

Experimentação e 
Estatística 

Marcela Pedroso 
Mendes Resende 

1/bolsista 
1/voluntário 

 
1º) Prova Oral e Média do Componente 
Curricular; 
2º) Horário a definir, dias 17 e 18 de janeiro 
através do Google Meet. A professora 
orientadora entrará em contato por email para 
combinar com os candidatos; 
3º)Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
marcelapmr@ufg.br até dia 16/01/2022; 
4º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria 
da Região Metropolitana de Goiânia 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a)); 
2. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo); 
3. Auxiliar os professores no desenvolvimento e avaliação de atividades assíncronas e síncronas propostas 
em ambientes virtuais de aprendizagem. 
4. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
5. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 
 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino   8h – 10h   

Vespertino 13h – 14h 13h – 14h 13h – 14h 13h – 14h 13h – 14h 

Noturno 18h – 19h 18h – 19h 18h – 19h 18h – 19h 18h – 19h 

*Os horários poderão ser alterados em função da disponibilidade e grade de disciplinas do monitor.  

 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE 
CURRICULAR 
VINCULADO - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO: 

 
Agronomia/Horticultu
ra Geral - ESA 0185 

 
Eli Regina Barboza 
de Souza 

 
1 
Remunerada 
2 Voluntárias 

 
1º)Prova Oral; 
2º) Horário a definir, dias 17 e 18 de janeiro 
através do Google Meet. A professora 
orientadora entrará em contato por email para 
combinar com os candidatos; 
3º)Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
eliregina@ufg.br até dia 14/01/2022; 
4º) Os três monitores executarão as mesmas 
atividades; 
5º) Os horários das atividades poderão ter 
alterações de acordo com a disponibilidade 
dos monitores. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professora orientadora); 
2. Auxiliar a professora na organização de trabalhos (estudos dirigidos); 



3. Auxiliar a professora na orientação de estudantes em trabalhos (estudos dirigidos); 
4. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem; 
5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
6. Participar de reuniões periódicas com a professora orientadora para avaliação das atividades de 
monitoria. 
 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino x     

Vespertino    x  

Noturno  x    

 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE 
CURRICULAR 
VINCULADO - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO: 

 
Solos/Introdução a 
Ciência do 
Solo/ESAO0341 
 

Virgínia Damin 1 remunerada 
e 1 voluntária 

 
1º) Prova Escrita e Oral, entre os dias 17 e 18 
de janeiro, presencial em horário e local a 
combinar com a professora orientadora. 
2º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria 
da Região Metropolitana de Goiânia 
3º) Conteúdo da avaliação: todo conteúdo 
visto em Introdução à Ciência do Solo. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a)); 
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas; 
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino x  X  x 

Vespertino  x    

Noturno      

 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE 
CURRICULAR 
VINCULADO - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO: 

 Prof. Juarez 1 vaga Sugestões: 



 
  
ESA0146 -  

FERTILIDADE DO 

SOLO 

  

 

 

Patrício de 
Oliveira Júnior e 
Profa. Eliana Paula 
Fernandes Brasil  

(remunerada) 
 
1 vaga 
(voluntária) 

1º) Prova escrita 
2º) Horário e local: a definir 
3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria 
da Região Metropolitana de Goiânia 
4º) Conteúdo da avaliação 
5º) Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o email 
elianafernandes@ufg.br até dia 16/01/2022. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
1. Serão realizadas reuniões periódicas com os professores orientadores para o planejamento da disciplina 
Fertilidade do solo e avaliação das ações de monitoria;  
2.  O monitor poderá auxiliar no controle de frequência nas aulas assíncronas e síncronas – parte teórica; 
3. Auxiliar/acompanhar os docentes orientadores durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar os docentes orientadores como membro integrante de comissão de organização de eventos 
técnicos de qualificação e ou capacitação profissional; 
5. Auxiliar os docentes orientadores na aplicabilidade e correções dos estudos dirigidos e digitalização das 
notas; 
6. Auxiliar os docentes orientadores no desenvolvimento de atividades experimentais que estimulem aos 
discentes a busca da investigação científica 
7. Ter disponibilidade para participar do plantão de dúvidas da disciplina Fertilidade do Solo, para ser 
suporte no processo de aprendizagem relacionados ao componente curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG, dentre outros; 
 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino  X   x 

Vespertino x    x 

Noturno      

 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE 
CURRICULAR 
VINCULADO - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO: 

 
FITOPATOLOGIA/ 
FITOPATOLOGIA I- 
ESA0154 

 
Eder Marques 

 
2/ 
Voluntárias 

1º) Prova oral 
2º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria 
da Região Metropolitana de Goiânia 
3º) Horário e local: dia 17/01, as 8:30h, 
remotamente pelo Google meet 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a)); 
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas; 
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 



Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 
 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino   X X X 

Vespertino X  X  X 

Noturno      

 

ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
COMPONENTE 
CURRICULAR 
VINCULADO - 

CÓDIGO 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO: 

 
 
ESA 0162 - 
Fruticultura 

 
Profa. Adriana 
Teramoto 

 
01 
remunerada/
01 voluntária 

Sugestões: 
1º) Prova Oral e Média do Componente 
Curricular 
2º) Data, horário e local: 18/01/2022, das 
12:30 às 13:30hs por meio do Google Meet. O 
link será enviado por email aos candidatos. 
3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria 
da Região Metropolitana de Goiânia 
4º) Conteúdo da avaliação: Conteúdo visto no 
Componente Curricular Fruticultura. 
5º) Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
adriana.teramoto@ufg.br até dia 17/01/2022. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professora orientadora); 
2. Auxiliar/acompanhar a professora durante as aulas teóricas; 
3. Auxiliar/acompanhar a professora durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar a professora no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
6. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
7. Participar de reuniões periódicas com a professora orientadora para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino  X  X X 

Vespertino   X   

Noturno      

Obs.: Às terças, quintas e sextas é preferível que o monitor tenha horário livre pela manhã e 
quartas à tarde. Os horários não são rígidos, podem sofrer alterações. 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE 
CURRICULAR 
VINCULADO - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO: 

 
ESA 0420- PRINCIPIOS 
DE ENTOMOLOGIA 

Karina Cordeiro 
Albernaz Godinho 

1 vaga 
remunerada 
 

 
1º) Prova oral pelo google meet 
2º) sala virtual-17/01/2022- a partir das 8:00 



 1 vaga 
voluntaria  

3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pelaComissão de Monitoria da 
Região Metropolitana de Goiânia 
4º) todo conteúdo da disciplina ESA0420 
5º) Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
kcalbernaz@ufg.br até dia 17/01/2022 AS 8:00 
Horas 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a)); 
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas; 
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino 5   6 3 

Vespertino  3 7  1 

Noturno      

 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE 
CURRICULAR 
VINCULADO - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO: 

 
 
TOPOGRAFIA – 
ESA0499 

DIOGO SILVA 
PENA 

1 - 
REMUNERADA 

Sugestões: 
1º) Média relativa do aluno (enviar extrato 
acadêmico para o e-mail 
diogospena@ufg.brcom o título do email: 
“MONITORIA DE TOPOGRAFIA 2021-02” 
 
2º) Data limite para envio do extrato 
acadêmico: 17/01/2022 
 
3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria 
da Região Metropolitana de Goiânia 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a)); 
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas; 
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 



virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino    8h-9h40  

Vespertino 16h-17h40  14h-17h40  14h-17h40 

Noturno      

 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
COMPONENTE 
CURRICULAR 
VINCULADO - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO: 

 
Ciências Florestais / 
ESA0487 – Tópicos 
Especiais em Ciências 
Florestais - 
Dendrocronologia 
 

Matheus Peres 
Chagas 

1 vaga 
remunerada 

Sugestões: 
1º)Nota do componente curricular(enviar 
extrato acadêmico para o e-
mailmpchagas@ufg.br até dia 16/01/2022). 
 
2º)Prova Oral (17/01/2022, às 13h,  
https://meet.google.com/xos-dmak-jzc). 
 
3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria 
da Região Metropolitana de Goiânia  
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor orientador); 
2. Auxiliar/acompanhar o professordurante as aulas teóricas; 
3. Auxiliar/acompanhar o professordurante as aulas práticas; 
4. Auxiliar o professor na organização de trabalhos e na orientação de estudantes em seminários, cursos, 
debates e sessões de estudo; 
5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
6. Participar de reuniões periódicas com o professor orientador para avaliação das atividades de monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino      

Vespertino X  X  X 

Noturno      

 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE 
CURRICULAR 
VINCULADO - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO: 

 
 
ESA0152 Física e 
Conservação do solo 
e da Água 
 

Rilner Alves Flores 01 
remunerada 

Sugestões: 
1º) Prova Escrita (on-line) e Média do 
Componente Curricular 
2º) Data: 18/01/2022, horário a combinar com 
o professor orientador; 
3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria 



da Região Metropolitana de Goiânia 
4º) Conteúdo da avaliação: todo conteúdo 
estudado no Componente Curricular. 
5º) Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail rilner@ufg.br 
até dia 17/01/2022. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a)); 
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas; 
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino   X  Atividades 
Durante as 
Aulas 

Vespertino     Atividades de 
planejamento e 
preparo das 
atividades. 

Noturno      

 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE 
CURRICULAR 
VINCULADO - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO: 

 
 
ESA0383 – Morfologia 
e Classificação do 
Solo 
 

Rilner Alves Flores 01 
remunerada 

Sugestões: 
1º) Prova escrita (on-line) e Média do 
Componente Curricular; 
2º) Data e horário: Data: 18/01/2022, horário 
a combinar com o professor orientador; 
3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria 
da Região Metropolitana de Goiânia 
4º) Conteúdo da avaliação: todo conteúdo 
estudado no Componente Curricular; 
5º) Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail rilner@ufg.br 
até dia 17/01/2022. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a)); 
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas; 
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 



e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino Atividades 
Durante as 
Aulas 

 X   

Vespertino     Atividades de 
planejamento e 
preparo das 
atividades. 

Noturno      

 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE 
CURRICULAR 
VINCULADO - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES  
DA SELEÇÃO: 

 
FITOPATOLOGIA/ 
PATOLOGIA 
FLORESTAL I- 
ESA0400 

 
Eder Marques 

 
1/ 
Remunerada 
1/ 
Voluntária 

1º) Prova oral 
2º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria 
da Região Metropolitana de Goiânia 
3º) Horário e local: dia 17/01, as 14:00h, 
remotamente pelo Google meet 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a)); 
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas; 
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 
 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino  X   X 

Vespertino  X X X X 

Noturno      

 



ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE 
VAGAS 

/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 

Ecologia Gislene 
Auxiliadora 
Ferreira 

02 vagas 
voluntários 

Sugestões: 
1º) Prova oral via Google meet 
2º) Horário e local: dia 17 de janeiro 8:00h 
3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria da 
Região Metropolitana de Goiânia  
4º) Conteúdo da avaliação 
5º) Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
gislene_ferreira@ufg.br. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
Aqui o(a) orientador(a) deverá apresentar de forma detalhada as atividades planejadas a serem realizadas 
pelo monitor(a), como por exemplo: 
 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a)) grupo de estudo GEPOA; 
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas; 
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino      

Vespertino   x x x 

Noturno      

 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE 
VAGAS 

/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 

FENÔMENOS DE 
TRANSPORTE II: 
TRANSFERÊNCIA DE 

CALOR - TA - 
ESA0144 - 
 
 

Maria Assima 
Bittar Gonçalves 

01 vaga 
remunerada 

Sugestões: 
1º) Prova Oral online via google meet 
2º) Data e Horário: a definir 
3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria da 
Região Metropolitana de Goiânia 
4º) Conteúdo da avaliação: FT II 
5º) Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail assima@ufg.br 
até dia 10/01/2022. 



 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
Aqui o(a) orientador(a) deverá apresentar de forma detalhada as atividades planejadas a serem realizadas 
pelo monitor(a), como por exemplo: 
 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a)); 
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas; 
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino      

Vespertino   Realizar 
atividade de 
plantão de 
dúvidas sobre 
objetos de 
aprendizagem 
relacionados ao 
componente 
curricular.  

 Realizar 
atividade de 
plantão de 
dúvidas sobre 
objetos de 
aprendizagem 
relacionados ao 
componente 
curricular. 

Noturno      

 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE 
VAGAS 

/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 

 
 

ESA0356 - 
LABORATÓRIO II 
FEN. DE 
TRANSPORTE E 
OP. UNITÁRIAS 
(2021 .2 - TA) 

 
Tatianne Ferreira 
de Oliveira  

 
1 vaga 
remunerada  

 
1º)Prova Oral: online via Google meet 
2º) Data e Horário: a definir 
3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria da 
Região Metropolitana de Goiânia 
4º) Conteúdo da avaliação: FT III   
5º) Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
tatianne_ferreira_oliveira@ufg.br até dia 
10/01/2022. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a)); 
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas; 
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 



5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino     Auxiliar/acomp
anhar o(a) 
professor(a) 
durante as 
aulas práticas; 
 

Vespertino   Realizar 
atividade de 
plantão de 
dúvidas sobre 
objetos de 
aprendizagem 
relacionados ao 
componente 
curricular; 
 

Reunião; 
Preparação da 
aula; 
Retirar dúvidas 
dos alunos. 

Auxiliar/acomp
anhar o(a) 
professor(a) 
durante as 
aulas práticas; 
 

Noturno      

 
Informações sobre este plano de trabalho, publicação de resultados, interposição de recursos 

ao processo seletivo, convocação dos selecionados, aceite e recusa da monitoria serão 

publicados no site da Escola de Agronomia (www.agro.ufg.br), conforme Edital publicado pela 

Comissão de Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia. 

Dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail: monitoria.agro@ufg.br 

 

 


