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

propostas no projeto de ensino APOIO AO DESEMPENHO ACADÊMICO EM GEOMORFOLOGIA E 

PEDOLOGIA 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: 

 
GEOMORFOLOGIA
-PEDOLOGIA: 
Geomorfologia 
(cod. IEA0113; 
IEA0114) e 
Pedologia (cod. 
IEA0158) 
 

Márcio Henrique 
de Campos 
Zancopé 

1 (uma)/BOLSISTA 
e 
1(uma)/VOLUNTÁRIO 

N1 = MÉDIA FINAL NO EXTRATO 
ACADÊMICO em: 
Geomorfologia ou Geomorfologia I 
 
N2 = MÉDIA FINAL NO EXTRATO 
ACADÊMICO em: 
Pedologia ou Ciência do Solo 
 
N3 = MÉDIA GLOBAL do aluno NO 
EXTRATO ACADÊMICO 



 
NOTA FINAL DO PROCESSO SELETIVO: 
Média aritmética entre N1, N2 e N3, dada 
por: 
NOTA FINAL = (N1 + N2 + N3)/3 
 
Ob.1) Para as notas N1, N2 e N3, o 
Extrato Acadêmico deve ser enviado até 
16/01/2022. Envio para: zancope@ufg.br 
Ob. 2) Os critérios de desempate 
obedecem o item 4.10 do Edital 
PROGRAD n. 422/2021.  
Ob.3) Os conteúdos avaliados no 
processo seletivo seguem as ementas das 
respectivas componentes curriculares dos 
projetos pedagógicos dos cursos de 
Ciências Ambientais, Geografia (Bach. e 
Lic.) e Ecologia e A. Ambiental da UFG. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
As atividades desenvolvidas pelo estudante durante sua função de monitor(a) em 2021/2 serão : 
 
1. Planejar atividades (reuniões com orientador e professores responsáveis pelas turmas de Geomorfologia 
e Pedologia);  
2. Auxiliar os professores durante as aulas teóricas (online): gerenciamento de chats, enquetes, 
apresentações, configuração e organização das plataformas virtuais, etc; 
3. Auxiliar os professores durante as aulas de campo e de laboratório (presenciais*); 
4. Auxiliar os professores na comunicação com as turmas: gerenciamento de grupos de e-mails e aplicativos 
de comunicação (Whatsapp, Facebook, etc.); 
5. Auxiliar os professores na organização e orientação dos trabalhos e eventos acadêmicos da(s) turma(s) 
(seminários, debates, sessões de estudo, etc.); 
6. Dar assistência aos estudantes na realização dos trabalhos acadêmicos (estudos dirigidos, lista de 
exercícios, etc.), inclusive em horários definidos para plantões de dúvidas; 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Auxiliar os professores na verificação da aprendizagem (correção de listas de exercícios, relatórios, etc.); 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 
 
* Seguindo as normas de biossegurança estabelecidas no serviço público federal: Instrução Normativa 
SGP/SEDGG/ME n. 90; Portaria UFG n. 3240/2021; Protocolo Geral de biossegurança da UFG; Resolução 
Consuni/UFG n. 90/2021; Ofício Circular n. 9/2021 da PROEC/UFG e as recomendações da Comissão Interna 
do IESA para retorno das atividades presenciais.  

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino * O quadro de horário será definido em até 7 (sete) dias após o ingresso no Programa de 
Monitoria. Contudo, deverá haver no mínimo 1 hora/semana para reuniões com os 
professores do projeto e 1 hora/semana no vespertino e 1 hora/semana entre as 18h e 19 
para atendimento aos estudantes. 

Vespertino 

Noturno 

 
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 do IESA (www.iesa.ufg.br), conforme Edital publicado pela Comissão de 

Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia.  



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