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Este Plano de trabalho de monitoria destina-se a descrição das atividades de monitoria 

propostas no projeto de ensino Apoio às atividades de ensino e aprendizagem voltadas para 

Geomática 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) 1 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) 1 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: 

 
 

Geoprocessamento 
IEA0126 

 
Geoprocessamento I 

IEA0127 
 

Sensoriamento Remoto I 
IEA0180 

 

Prof. Leomar 
Rufino Alves 

Júnior 

01 (uma) vaga 
de monitoria 
remunerada 

1º) Média final do componente curricular 
(enviar extrato acadêmico para o e-mail 
leomarjr07@ufg.br até dia 17/01/2021). 
 
2º) Prova oral específica (Horário e local: a 
definir).  
- O conteúdo da avaliação seguirá os temas 
das ementas das respectivas componentes 
curriculares (disciplinas objeto da 
monitoria) descritos nos projetos 
pedagógicos dos cursos de Ciências 

mailto:leomarjr07@ufg.br


Ambientais, Geografia (licenciatura e 
bacharelado), e Ecologia e Análise 
Ambiental. 
- Os Critérios de desempate são os 
mencionados no item 4.10 do 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 os estudantes, em especial os que estejam apresentando baixo rendimento na aprendizagem no(s) 
componente(s) curricular(es), bem como os estudantes com deficiência;  
3. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
4. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades presenciais. 
5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao component e 
curricular; 
6. 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      

Noturno      

* Nota: As atividades extra aula têm dias/horários que serão definidos em reunião com o orientador após o 
ingresso no programa de monitoria, atendendo o item 1.9 do edital.  

 
 

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

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) 
Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 

 
 
 
 

Geoprocessamento 
IEA0126 

 
Geoprocessamento I 

IEA0127 
 

Sensoriamento Remoto I 
IEA0180 

 

Prof. Leomar 
Rufino Alves 

Júnior 

01 (uma) 
vaga de 

monitoria 
voluntária 

1º) Média final do componente curricular 
(enviar extrato acadêmico para o e-mail 
leomarjr07@ufg.br até dia 17/01/2021). 
 
2º) Prova oral específica (Horário e local: a 
definir).  
- O conteúdo da avaliação seguirá os temas 
das ementas das respectivas componentes 
curriculares (disciplinas objeto da monitoria) 
descritos nos projetos pedagógicos dos 
cursos de Ciências Ambientais, Geografia 
(licenciatura e bacharelado), e Ecologia e 
Análise Ambiental. 
- Os Critérios de desempate são os 
mencionados no item 4.10 do 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 os estudantes, em especial os que estejam apresentando baixo rendimento na aprendizagem no(s) 
componente(s) curricular(es), bem como os estudantes com deficiência;  
3. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades e exercícios assíncronos e síncronos propostas em 
ambientes virtuais de aprendizagem. 
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4. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades e exercícios presenciais. 
5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
6. 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      

Noturno      

* Nota: As atividades extra aula têm dias/horários que serão definidos em reunião com o orientador após o 
ingresso no programa de monitoria, atendendo o item 1.9 do edital.  

 
 
Informações sobre este plano de trabalho, publicação de resultados, interposição de recursos 

ao processo seletivo, convocação dos selecionados, aceite e recusa da monitoria serão 

publicados no site da Instituto de Estudos Socioambientais (www.iesa.ufg.br), conforme Edital 

publicado pela Comissão de Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia.  

Dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail: leomarjr07@ufg.br. 

 

 

Observações: 
Devem assinar o plano de trabalho no SEI: 
Coordenador(a) do Projeto 
 

http://www.iesa.ufg.br/
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