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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE QUÍMICA

RESULTADO JULGAMENTO DE RECURSO

Edital PROGRAD n0 422/2021
 

JULGAMENTO DE RECURSO REFERENTE AO RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO DE MONITORIA 2/2021 DO
INSTITUTO DE QUÍMICA

 
Fazemos saber a todos os interessados e ao público em geral que, tornamos público o resultado do
julgamento do recursos interpostos.
 
RECURSO: Candidatos matrícula 202105380 e 202108741 solicitam esclarecimento do mo�vo de não terem
sido selecionados.
 
Resultado do Recurso - Indeferido
RESPOSTA:
De acordo com Plano de trabalho das a�vidades de monitoria do Ins�tuto de Química e Edital PROGRAD nº.
422 de 16 de novembro de 2021.

1. DAS 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:

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

CÓDIGO:

 
ORIENTADOR(A)

VAGAS CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA
SELEÇÃO:REMUN. VOLUNT.

Química Orgânica - INQ0217 ou
INQ0220 ou INQ0180

 X  1) Nota final ob�da pelo aluno no
componente curricular (enviar

extrato acadêmico por e-mail até
15/01/2022).

 X  

  X

4. DO PROCESSO SELETIVO

 ... 4.7. Poderá se inscrever o estudante devidamente matriculado em curso de Graduação da UFG e com
aprovação no componente curricular pleiteado.

Conforme tabela de vagas 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.

Os candidatos cursaram o componente curricular INQ0171 (Química Orgânica) de 32h. O componente
curricular INQ0171 (Química Orgânica) possui ementa com aproximadamente 50% do conteúdo do
componente curricular INQ0170 (química orgânica) 64h exigido na vaga, assim não são equivalentes.
Deste modo, os candidatos não foram selecionados por não terem cursado componente curricular que
equivale ao exigido na monitoria.

 

Goiânia, 20 de janeiro de 2022.
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Profa. Dra. Andréa Fernandes Arruda

Coordenadora de Projetos de Graduação

Documento assinado eletronicamente por Andrea Fernandes Arruda, Professor do Magistério
Superior, em 20/01/2022, às 21:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 2637205 e
o código CRC 1930B39A.

Referência: Processo nº 23070.002324/2022-78 SEI nº 2637205

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

