
1 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO GERAL DE MONITORIA 
 

Processo Seletivo para o Programa de Monitoria da UFG 
EDITAL N. 41/2019 

 
 

RESULTADO FINAL 
 
 

A coordenação de monitoria do INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS (IESA) da 

Universidade Federal de Goiás, pelo presente documento, torna público o RESULTADO 

FINAL do processo seletivo de monitores para o 1º semestre de 2020 do IESA. 

 

Considerando o Edital n. 41/2020 da PROGRAD-UFG no item 4.7. “Para aprovação na 

monitoria, o candidato deve tirar nota maior ou igual a 6,0 na nota final”; 

Considerando o Edital do IESA referente as Normas complementares ao processo seletivo 

de monitoria da UFG disposto no subitem 5.2; 

Considerando a Resolução CONSUNI n. 22/2020 que alterou a Resolução CONSUNI n. 

18/2020, de 27 de março de 2020; 

Considerando a deliberação do Conselho Universitário da UFG, em reunião on-line em 24 

de julho de 2020 (https://reitoriadigital.ufg.br/n/131150-consuni-aprova-novas-datas-

do-calendario-academico), pela retomada do semestre 2020/1 com as atividades 

acadêmicas retomadas a partir de 31/08/2020, mediadas por uso de diferentes 

tecnologias; 

Considerando O 1º ADITIVO de 31 de julho de 2020 ao Edital PROGRAD n. 41 de 16 de 

dezembro de 2019; 

Considerando 1º ADITIVO às Normas Complementares do Instituto de Estudos 

Socioambientais de 06 de agosto de 2020. 

 

o quadro abaixo (QUADRO 1) apresenta o RESULTADO FINAL das notas, a situação dos 

candidatos frente as etapas do processo seletivo e a ORDEM DE CLASSIFICAÇAO dos 

candidatos. 
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Quadro 1. Resultado Final 

 
* desempatado, seguindo a ordem de prioridade “II - maior percentual de carga horária integralizada” conforme subitem 4.9 do 
Edital PROGRAD 41/2019. 

 
Os candidatos aprovados e classificados em mais de uma vaga de monitoria 

REMUNERADA devem manifestar ao coordenador de monitoria do IESA, Prof. Márcio 

Zancopé, o interesse por apenas uma das vagas, até o dia 13/08/2020, via e-mail 

zancope@ufg.br. 

Os candidatos classificados para vaga de monitoria REMUNERADA que não desejam 

receber a bolsa, por já ser beneficiário de outra modalidade de bolsa ou outro motivo, devem 
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manifestar a recusa, até o dia 13/08/2020, via e-mail zancope@ufg.br, para que possa 

assumir a vaga de monitoria voluntária. 

Os candidatos aprovados e classificados dentro do limite de vagas (remunerada ou 

voluntária) serão convocados via SIGAA até o dia 13/08/2020. 

Para início das atividades de monitoria, os candidatos CONVOCADOS devem 

OBRIGATORIAMENTE aceitar a monitoria, até o dia 13/08/2020, via SIGAA:  

SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Meus projetos de Monitoria  Aceitar ou Recusar 

Monitoria 

Os candidatos convocados para a monitoria remunerada devem OBRIGATORIAMENTE 

atualizar os dados bancários e o endereço de e-mail no SIGAA. 

Os candidatos convocados para a monitoria voluntária devem OBRIGATORIAMENTE 

atualizar o endereço de e-mail no SIGAA. 

 
 

Goiânia, 10 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Prof. Dr. Márcio Henrique de Campos Zancopé 

Matr. UFG. 428966 
Coordenador Monitoria – IESA 


