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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
UNIDADE ACADÊMICA – INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS  

 

Normas Complementares ao Edital PROGRAD nº. 23 de 22 de julho de 2019. 

 

O DIRETOR DO INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS DA 

UNIVERSIDADE FEDERALDE GOIÁS, nos termos da Resolução CEPEC nº. 

1604/2018, torna público as Normas Complementares ao Edital PROGRAD nº. 23 de 

22 de julho de 2019, da Pró-Reitoria de Graduação/Coordenação Geral de Monitoria 

dos Cursos de Graduação da UFG, visando seleção de discentes dos cursos de 

graduação para o Programa de Monitoria 2019/2. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. São concebidas duas modalidades de monitoria:  

a) Monitoria remunerada: o monitor receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 

394,00, em conformidade com o Anexo I do Edital PROGRAD nº. 23 de 22 de julho 

de 2019, sendo o pagamento das bolsas de monitoria remunerada condicionada ao 

desbloqueio do orçamento da UFG destinado às despesas discricionárias, não 

retroativo e correspondente ao período das atividades exercidas após o ato de 

liberação das mesmas despesas. 

b) Monitoria voluntária: o monitor não receberá bolsa. 

 

1.2. A carga horária destinada às atividades de monitoria é de 12 (doze) horas 

semanais, em horários definidos pelo(a) professor(a) orientador(a) e de acordo as 

necessidades do Programa de Monitoria. 

 

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. 
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2.2. As inscrições serão realizadas a partir da data da publicação destas normas 

complementares até 25/08/2019 (Anexo I), exclusivamente via SIGGA, conforme os 

passos seguintes: 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria Inscrever-se em Seleção de 

Monitoria Buscar oportunidades  Monitoria 

 

2.3. O estudante poderá realizar no máximo duas (2) inscrições nesse processo 

seletivo. 

 
3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
3.1. As Áreas/Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), quantidade de 

vagas monitoria (remunerada e voluntária) deste processo seletivo estão 

apresentados no quadro 1, a seguir. 

Quadro 1 – Distribuição de vagas monitoria (remunerada e voluntária) por área/componente 
curricular e orientador. 

ÁREA 
Componente Curricular 

Disciplinas 
QUANT. 
VAGAS 

NATUREZA 
PROFESSOR(A) 
ORIENTADOR(A) 

CARTOGRAFIA (IEA0019) Cartografia II 

1 
REMUNERADA 

(bolsa) 
Patrícia de Araújo Romão 

1 VOLUNTÁRIA 

GEOMORFOLOGIA 
/PEDOLOGIA (C.SOLO) 

(IEA0113) Geomorfologia 
e (IEA0158) Pedologia I 

1 
REMUNERADA 

(bolsa) Andrelisa Santos de 
Jesus 

1 VOLUNTÁRIA 

PLANEJAMENTO 
URBANO/REGIONAL 

(IEA0172) Prática de 
Planejamento Regional e 
(IEA0173) Prática de 
Planejamento Urbano 

1 
REMUNERADA 

(bolsa) 
Leandro Oliveira de Lima 

PRÁTICA DE CAMPO 

(IEA0168/IEA0170) 
Prática de campo em 
Geografia/ Prática de 
campo integrada II 

1 VOLUNTÁRIA 
Andrelisa Santos de 
Jesus 

GEOMÁTICA 

(IEA0126/0127) 
Geoprocessamento e 
(IEA0180/0179) 
Sensoriamento remoto 

1 
REMUNERADA 

(bolsa) 
Elaine Barbosa da Silva 

1 VOLUNTÁRIA 

GEOLOGIA 
(IEA0110) Geologia I e 
(IEA0144) Materiais 
Terrestres 

1 
REMUNERADA 

(bolsa) Luciana Gonçalves 
Tibiriçá 

3 VOLUNTÁRIA 

ESTATÍSTICA 
(IEA0064/ IEA0063) 
Estatística Aplicada 

1 
REMUNERADA 

(bolsa) 
Rafael Miloni Santucci 

1 VOLUNTÁRIA 

 

3.2. O exame de seleção será realizado por uma comissão de professores 

designada para este fim e avaliará os critérios relacionados a seguir, conforme 

datas/horários/locais descriminados no quadro 2:  

1) Prova escrita específica sobre os assuntos dos componentes curriculares; 
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2) Prova prática específica sobre os assuntos dos componentes curriculares;  

3) Nota final obtida pelo candidato no componente curricular; 

4) Média global do candidato em seu histórico acadêmico. 

 

3.2.1. Os candidatos devem obrigatoriamente entregar o histórico acadêmico de 

notas no dia, local e horário especificado no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Critérios avaliados e data/horário/local dos exames por área/componente curricular. 

ÁREA 
Componente Curricular 

Disciplinas 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

CARTOGRAFIA (IEA0019) Cartografia II 

PROVA ESCRITA 
Data: 27/agosto/2019 
Local: Auditório IESA 
Hor.: 14h às 17h 
 
NOTA NAS COMPONENTES CURRICULARES 
(IEA0018/IEA0015) Cartografia I/Básica, (IEA0019) Cartografia II e 
(IEA0126/0127) Geoprocessamento: mediante entrega de cópia do 
Histórico Acadêmico do Aluno no início da prova escrita 
(27/agosto/2019) 
 
NOTA FINAL: 
Média aritmética entre as notas da prova escrita e das 
componentes curriculares  
 
HISTÓRICO ACADÊMICO 
Data entrega: 
27/agosto/2019 
Local: Auditório IESA 

GEOMORFOLOGIA/
PEDOLOGIA 

(C.SOLO) 

(IEA0113/IEA0118) 
Geomorfologia e 
(IEA0158/IEA0021) 
Pedologia/C. do Solo 

PROVA ESCRITA 
Data: 27/agosto/2019 
Local: Auditório IESA 
Hor.: 14h às 17h 
 
NOTA NAS COMPONENTES CURRICULARES 
(IEA0113/IEA0118) Geomorfologia e (IEA0158/IEA0021) 
Pedologia/C. do Solo: mediante entrega de cópia do Histórico 
Acadêmico do Aluno no início da prova escrita (27/agosto/2019) 
 
MÉDIA GLOBAL do aluno: 
Mediante entrega de cópia do Histórico Acadêmico do Aluno no 
início da prova escrita (27/agosto/2019) 
 
NOTA FINAL: 
Média aritmética entre as notas da prova escrita, das componentes 
curriculares e da média global do candidato 
 
HISTÓRICO ACADÊMICO 
Data entrega: 
27/agosto/2019 
Local: Auditório IESA 
Hor.: 14h 

PLANEJAMENTO 
URBANO/ 

REGIONAL 

(IEA0172) Prática de 
Planejamento Regional e 
(IEA0173) Prática de 
Planejamento Urbano 

PROVA ESCRITA 
Data: 27/agosto/2019 
Local: Auditório IESA 
Hor.: 14h às 17h 
 
NOTA FINAL: 
Nota obtida na prova escrita 
 
HISTÓRICO ACADÊMICO 
Data entrega: 
27/agosto/2019 
Local: Auditório IESA 
Hor.: 14h 

  cont. 



4 
 

   

PRÁTICA DE 
CAMPO 

(IEA0168/IEA0170) 
Prática de campo em 
Geografia/ Prática de 
campo integrada II 

PROVA ESCRITA 
Data: 28/agosto/2019 
Local: Auditório IESA 
Hor.: 14h às 17h 

NOTA NAS COMPONENTES CURRICULARES 
(IEA0168/IEA0170) Prática de campo em Geografia/ Prática de 
campo integrada II: mediante entrega de cópia do Histórico 
Acadêmico do Aluno no início da prova escrita (28/agosto/2019) 

MÉDIA GLOBAL do aluno: 
Mediante entrega de cópia do Histórico Acadêmico do Aluno no 
início da prova escrita (28/agosto/2019) 

NOTA FINAL: 
Média aritmética entre as notas da prova escrita, das componentes 
curriculares e da média global do candidato 

HISTÓRICO ACADÊMICO 
Data entrega: 
28/agosto/2019 
Local: Auditório IESA 

GEOMÁTICA 

(IEA0126/0127) 
Geoprocessamento e 
(IEA0180/0179) 
Sensoriamento remoto 

PROVA ESCRITA 
Data: 28/agosto/2019 
Local: Auditório IESA 
Hor.: 14h às 17h 
 
NOTA NAS COMPONENTES CURRICULARES (IEA0126/0127) 
Geoprocessamento e (IEA0180/0179) Sensoriamento remoto: 
mediante entrega de cópia do Histórico Acadêmico do Aluno no 
início da prova escrita (28/agosto/2019) 
 
NOTA FINAL: 
Média aritmética entre as notas da prova escrita e das 
componentes curriculares 
 
HISTÓRICO ACADÊMICO 
Data entrega: 
28/agosto/2019 
Local: Auditório IESA 

GEOLOGIA 
(IEA0110) Geologia I e 
(IEA0144) Materiais 
Terrestres 

PROVA ÚNICA ESCRITA e PRÁTICA 
Data: 28/agosto/2019 
Local: Auditório IESA 
Hor.: 14h às 17h 
 
NOTA NAS COMPONENTES CURRICULARES (IEA0110/ 
IEA0144) Geologia I/Materiais Terrestres 
Mediante entrega de cópia do Histórico Acadêmico do Aluno no 
início da prova escrita (28/agosto/2019) 
 
MÉDIA GLOBAL do aluno: 
Mediante entrega de cópia do Histórico Acadêmico do Aluno no 
início da prova escrita (28/agosto/2019) 
 
NOTA FINAL: 
Média aritmética entre as notas da prova escrita/prática, das 
componentes curriculares e da média global 
 
HISTÓRICO ACADÊMICO 
Data entrega: 
28/agosto/2019 
Local: Auditório IESA 

ESTATÍSTICA 
(IEA0064/ IEA0063) 
Estatística Aplicada 

PROVA ESCRITA 
Data: 27/agosto/2019 
Local: Auditório IESA 
Hor.: 14h às 17h 
 
NOTA FINAL: 
Nota obtida na prova escrita 
 
HISTÓRICO ACADÊMICO 
Data entrega: 
27/agosto/2019 
Local: Auditório IESA 
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4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

4.1. O resultado preliminar será divulgado até o dia 30/08/2019 (Anexo I) nos canais 

oficiais da Unidade Acadêmica como: quadro de avisos, endereço eletrônico 

www.iesa.ufg.br e outros. 

4.2. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 02/09/2019 

(Anexo I), nos mesmos canais mencionados no item 4.1. 

4.3. A Coordenação de Monitoria Local cadastrará no SIGAA o(s) resultado(s) do 

processo seletivo no dia 02/09/2019. 

 

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

5.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o candidato poderá interpor recurso 

ao resultado no dia até o dia 01/09/2019, via e-mail: zancope@ufg.br. 

5.2. O resultado dos recursos será divulgado no dia 02/09/2019 nos canais oficiais 

da Unidade Acadêmica como: quadro de avisos, sítio www.iesa.ufg.br e outros. 

 

6. DA CONVOCAÇÃO 

6.1. Após a divulgação do resultado final do processo seletivo pela Unidade 

Acadêmica, o(a) candidato(a) aprovado(a) em mais de uma vaga de monitoria 

remunerada deve manifestar ao coordenador de monitoria do IESA o interesse por 

apenas uma das vagas, no dia 03/09/2019, via e-mail: zancope@ufg.br. Caso do(a) 

candidato(a) não enviar nenhuma comunicação pelo e-mail informado, ficará a cargo 

do coordenador local de monitoria a escolha da vaga a ser preenchida. 

6.2. Caso o(a) candidato(a) seja aprovado na vaga de monitoria remunerada, mas 

não deseje receber a bolsa, seja em razão de já ser beneficiário de outra 

modalidade de bolsa ou por qualquer outro motivo, deve manifestar a recusa logo 

após o resultado final do processo seletivo, no dia 03/09/2019, via e-mail 

zancope@ufg.br para que possa assumir a vaga o(a) candidato(a) seguinte na lista 

de classificação. 

6.3. No dia 02/09/2019 (Anexo I) a Coordenação de Monitoria Local, via SIGAA, 

convocará os estudantes selecionados(as) no processo seletivo para o início das 

atividades. 

6.4. Os(as) convocados(as) deverão, até o dia 03/09/2019 aceitar ou recusar a 

convocação para o início das atividades de monitoria, via SIGAA: 

http://www.iesa.ufg.br/
http://www.iesa/
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SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Meus projetos de Monitoria Aceitar 

ou Recusar Monitoria 

6.5. Ao aceitar a monitoria, o(a) convocado(a) estará ativo como monitor(a). 

7. DAS BOLSAS 

7.1. Em caso de vagas de bolsas não preenchidas, a seleção dos novos estudantes 

será realizada a partir de novo processo seletivo de vagas remanescentes. 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Monitoria Local e/ou 

Direção da Unidade Acadêmica. 

 

 

 

Goiânia, 24 de julho de 2019. 

 

p/ 
___________________________________________________ 

Prof. Dr. IVANILTON JOSÉ DE OLIVEIRA 
Diretor do INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
UNIDADE ACADÊMICA – INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS 

 

Processo Seletivo para preenchimento de vagas pelo Programa de Monitoria para o 

curso de graduação. 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

24 de julho de 2019 

Publicação das Normas Complementares ao Edital nº. 23 de 
22 de julho de 2019, contendo as normas do Programa de 
Monitoria da Unidade Acadêmica – INSTITUTO DE 
ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS 

24 de julho de 2019 a 
25 de agosto de 
2019 

Período de inscrição via SIGAA. 
SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Inscrever-se em 
Seleção de Monitoria  Buscar oportunidades  Monitoria. 

27 e 28 de agosto de 
2019 

Período de realização das provas e entrega de histórico 
acadêmico. 

27 de agosto de 
2019 

Provas e entrega de cópia do histórico acadêmico das áreas 
CARTOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA/PEDOLOGIA, 
PLANEJAMENTO URBANO/REGIONAL e ESTATÍSTICA 

28 de agosto de 
2019 

Provas e entrega de cópia do histórico acadêmico das áreas 
GEOMÁTICA, GEOLOGIA e PRÁTICA DE CAMPO 

30 de agosto de 
2019 

Divulgação do resultado preliminar nos canais oficiais da 
Unidade Acadêmica, como: quadro de avisos, sítio 

www.iesa.ufg.br. 

De 31 de agosto de 
2019 até 01 de 
setembro de 2019 

Interposição de recursos via e-mail: zancope@ufg.br. 

02 de setembro de 
2019 

Divulgação do resultado final nos canais oficiais da Unidade 
Acadêmica, como: quadro de avisos, sítio www.iesa.ufg.br. 

03 de setembro de 
2019 

Prazo para o(a) estudante selecionado(a) em mais de uma 
vaga de monitoria com bolsa, fazer a opção por uma única 
vaga, via e-mail: zancope@ufg.br 

02 de setembro de 
2019 

Convocação dos discentes no SIGAA  Portal Discente  
Monitoria  Meus projetos de Monitoria  Aceitar ou 
Recusar Monitoria. 

03 de setembro de 
2019 

Prazo para aceitar ou recusar a monitoria via SIGAA. 
SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Meus projetos de 
Monitoria  Aceitar ou Recusar Monitoria. 

A partir de 03 de 
setembro de 2019 

Início das atividades. 

 

http://www.xxxxxxxxxxx.ufg.br/

