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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE QUÍMICA

RESULTADO JULGAMENTO DE RECURSO

Edital PROGRAD nº. 190/2021
Edital Normas Complementares do IQ
 

JULGAMENTO DE RECURSOS REFERENTE AO RESULTADO PRELIMINAR
DA SELEÇÃO DE MONITORIA DO INSTITUTO DE QUÍMICA

Fazemos saber a todos os interessados e ao público em geral que, nesta data e horário,
tornamos público o resultado do julgamento do recursos interpostos.

RECURSO 1: Candidato matrícula 201405201 solicita esclarecimento do mo�vo de sua desclassificação.
RECURSO 2: Candidata matrícula 201905842 solicita esclarecimento do mo�vo de sua desclassificação.

 
RESPOSTA:

De acordo com Normas Complementares ao Edital PROGRAD nº. 190 de 09 de junho de 2021,
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 1.4 Vagas: O Ins�tuto de Química/UFG ofertará 18 (dezoito) vagas para monitoria remunerada e 06 (seis)  vagas
para monitoria voluntária. Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), quan�dade de vagas e
modalidade de monitoria, deste processo sele�vo estão apresentados no quadro abaixo:

Monitoria Remunerada – 18 vagas                Monitoria Voluntária – 6 vagas
AREA/ COMPONENTE CURRICULAR REMUNERADA CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Química Orgânica
INQ0170
INQ 0217

X Nota final ob�da pelo aluno
no componente curricular

Avaliação: 28/07/2021
X
X

2. DAS INSCRIÇÕES
 2.1. Poderá se inscrever o estudante devidamente matriculado em curso de Graduação da UFG e com aprovação no
componente curricular pleiteado.
 2.2. O estudante poderá realizar no máximo duas (02) inscrições neste processo sele�vo.
 2.3. As inscrições serão realizadas até o dia 27 de julho de 2021, exclusivamente via SIGAA: SIGAA → Portal Discente
→ Monitoria → Inscrever-se em Seleção de Monitoria → Buscar oportunidades → Monitoria
 2.4. O estudante deverá enviar o histórico acadêmico para o e-mail: andrea.arruda@ufg.br
3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1. O exame de seleção será realizado pela Coordenação local de monitoria, e avaliará os seguintes critérios:
1) Nota final ob�da pelo aluno no componente curricular;
 
Recurso 1 -  Indeferido. Conforme tabela das vagas na área de Química Orgânica e critério de seleção do edital
acima citado, para concorrer o candidato deve ter cursado o componente curricular (igual ou equivalente ao exigido)
referente a vaga listada. O candidato solicitante cursou Química Orgânica (INQ0171) 32h. O componente curricular
Química Orgânica INQ0171 possui ementa com 50% do conteúdo do componente química orgânica INQ0170 (64h),
assim não são equivalentes. Deste modo, o candidato foi desclassificado por não ter cursado componente curricular
que equivale ao exigido na monitoria.
 
Recurso 2 -  Indeferido. A seleção das vagas de monitoria 1/2021 segue Normas complementares (publicado em
05/07/2021 no site do IQ) ao Edital PROGRAD nº. 190/2021 (publicado 09/06/2021). De acordo com estas normas, o
estudante deve se inscrever no SIGAA na vaga de monitoria desejada e enviar histórico acadêmico para o e-
mail listado até a data estabelecida. A seleção é feita pelo componente curricular, no histórico é verificado o
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componente curricular cursado (igual ou equivalente ao exigido) e a nota ob�da (usada na classificação). Como o
histórico acadêmico da candidata não foi recebido para avaliação até a data final estabelecida no edital, a candidata
foi desclassificada.
 

Goiânia, 03 de agosto de 2021.
 

                          
   Profa. Dra. Andréa Fernandes Arruda                                 Prof. Dr. Wendell Karlos Tomazelli Coltro
Coordenadora do programa de monitoria                                                         Diretor
                             IQ/UFG                                                                                        IQ/UFG

Documento assinado eletronicamente por Andrea Fernandes Arruda, Professor do Magistério
Superior, em 04/08/2021, às 07:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Wendell Karlos Tomazelli Coltro, Diretor, em 04/08/2021,
às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2252326 e
o código CRC D3614F72.

Referência: Processo nº 23070.034447/2021-97 SEI nº 2252326
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