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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) 4 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) 2 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(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 

 
1º)Prova oral via Google meet em horário e 
data a confirmar com a professora orientadora; 
2º) Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
gislene_ferreira@ufg.br até dia 14/02/2022. 
3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pela Comissão de Monitoria da 
Região Metropolitana de Goiânia 
4º) Conteúdo da avaliação: todo conteúdo visto 
nas aulas. 



 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
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: 

 

ESA 0420- PRINCIPIOS 
DE ENTOMOLOGIA 
 

Karina Cordeiro 
Albernaz Godinho 

1 vaga 
remunerada 
 
1 vaga 
voluntaria  

 
1º) Prova oral pelo google meet em dia e 
horário a combinar com a professora 
orientadora; 
2º) Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
kcalbernaz@ufg.br até dia 14/02/2022 AS 8:00 
Horas 
3º) Critérios de desempate de acordo com 
Edital publicado pelaComissão de Monitoria da 
Região Metropolitana de Goiânia 
4º) todo conteúdo da disciplina ESA0420 
 

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: 14/02/2022 
 
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(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 14/02/2022. 
 

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      

 


