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NORMAS GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENSINO E PLANO 

DE TRABALHO 

 
A COOORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE GRADUAÇÃO DO 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, nos termos da Resolução CEPEC/UFG nº 1693 de 10 de 

setembro de 2021, torna público as normas gerais para elaboração do projeto de 

ensino, requisito necessário para a seleção de monitores de acordo com o Edital 

PROGRAD nº. 330 de 11 de agosto de 2022, da Pró-Reitoria de 

Graduação/Comissão de Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia, que 

estabelece normas gerais para a realização do Processo Seletivo Monitoria/UFG.  

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. As Resoluções CEPEC/UFG n.º 1692 e 1693 de 10 de setembro 2021 

regulamentaram os Programas de Monitoria nos cursos de graduação/UFG 

vinculando-os a Projetos de Ensino. Por isso, os professores interessados em 

selecionar discentes para desenvolver atividades de monitoria deverão elaborar o 

Projeto de Ensino da disciplina/Departamento/Setor e o Plano de Trabalho da 

monitoria. 

 

1.2. Para os coordenadores de Projetos de Ensino em andamento, seguir os 

procedimentos listados nos itens 2, 3 e 5 da presente NORMAS GERAIS PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENSINO E PLANO DE TRABALHO.  

 

1.3. Para os coordenadores de Projetos de Ensino que desejam propor novos 

projetos, seguir os procedimentos listados nos itens 4 e 5 da presente NORMAS 

GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENSINO E PLANO DE 

TRABALHO. 
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2. DA ELABORAÇÃO DE NOVOS PLANOS DE TRABALHO PARA PROJETOS 

DE ENSINO EM ANDAMENTO 

 

2.1. O coordenador do Projeto de Ensino deverá inserir no SEI outro plano de 

trabalho - referente ao semestre 2022-2, até as 23:59h do dia 30 de setembro de 

2022. Esse deverá ser aprovado pelo conselho diretor do IPTSP. O modelo está 

disponível no endereço eletrônico www.iptsp.ufg.br. 

 

Cadastro do plano de trabalho no SEI - 

(Tutorial: 

https://drive.google.com/file/d/1MxhYrE4Okzz22E2VihRuFDxgNeOmkYpi/view?usp=

sharing) 

 

2.1.1. Imediatamente após a inclusão do Plano de Trabalho no SEI, comunicar via e-

mail monitoria.iptsp@ufg.br (informar número do processo) à coordenação de 

programas e projetos de graduação, para que a mesma inclua o parecer necessário 

para aprovação pelo conselho diretor do IPTSP.  

 

3. DO CADASTRO DE NOVOS PLANOS DE TRABALHO E PROCESSO 

SELETIVO NO SIGAA 

 

3.1. O coordenador do Projeto de Ensino deverá inserir no SIGAA o plano de 

trabalho 2022-2 aprovado pelo conselho diretor, até as 23:59h do dia 05/10/2022. 

 

3.1.1. O coordenador do Projeto de Ensino deverá informar a PROGRAD pelo e-mail   

monitoria.prograd@ufg.br (informar número do processo) para colocar plano de 

trabalho inserido no SIGGA em execução, até as 23:59h do dia 05/10/2022. 

 

3.2. Estando o projeto em execução, o coordenador do Projeto de Ensino deverá 

cadastrar processo seletivo até as 23:59h do dia 07/10/2022. 

 

https://drive.google.com/file/d/1MxhYrE4Okzz22E2VihRuFDxgNeOmkYpi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MxhYrE4Okzz22E2VihRuFDxgNeOmkYpi/view?usp=sharing
mailto:monitoria.iptsp@ufg.br
mailto:monitoria.prograd@ufg.br
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3.3. A seleção ocorrerá de acordo com o Edital Monitoria 2022-2, no dia 20 de 

outubro de 2022. 

 

4. DA ELABORAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE ENSINO, SUBMISSÃO NA 

PLATAFORMA SEI E CADASTRO DO PLANO DE TRABALHO NO SIGAA 

 

4.1. O Projeto de Ensino e respectivo Plano de Trabalho, elaborados de acordo com 

o disposto nas Resoluções CEPEC/UFG nº 1692, e 1693 de 10 de setembro de 

2021 e com Edital PROGRAD/UFG nº. 150 de 11 de agosto de 2022, 

respectivamente, deverão ser submetidos pelo coordenador, via plataforma SEI no 

até as 23:59h do dia 30 de setembro de 2022. Para informações sobre a forma de 

submissão do Projeto de Ensino e Plano de Trabalho na plataforma SEI consultar o 

tutorial no endereço eletrônico:  

 

Cadastro do projeto de ensino no SEI - 

(Tutorial: 

https://drive.google.com/file/d/1KfotLat2M7TtfLy2uUnbIYvh6AQlCb2q/view?usp=shar

ing) 

 

Cadastro do plano de trabalho no SEI - 

(Tutorial: 

https://drive.google.com/file/d/1MxhYrE4Okzz22E2VihRuFDxgNeOmkYpi/view?usp=

sharing) 

 

4.2. Imediatamente após a inclusão do Plano de Trabalho no SEI, comunicar via e-

mail monitoria.iptsp@ufg.br (informar número do processo) à coordenação de 

programas e projetos de graduação, para que a mesma inclua o parecer necessário 

para aprovação pelo conselho diretor do IPTSP. Caso sejam necessárias 

adequações, essas serão repassadas ao coordenador do projeto de ensino.  

 

https://drive.google.com/file/d/1KfotLat2M7TtfLy2uUnbIYvh6AQlCb2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KfotLat2M7TtfLy2uUnbIYvh6AQlCb2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MxhYrE4Okzz22E2VihRuFDxgNeOmkYpi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MxhYrE4Okzz22E2VihRuFDxgNeOmkYpi/view?usp=sharing
mailto:monitoria.iptsp@ufg.br
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4.3. Após apreciação pelo Conselho Diretor e emissão da Certidão de Aprovação, o 

Coordenador do Projeto de Ensino deverá cadastrar o Plano de Trabalho no SIGAA 

no até as 23:59h do dia 05/10/2022.  

 

(Tutorial: 

https://drive.google.com/file/d/1v71u3nKVAmXMDlLv0lNFGBXoCE_6a4oO/view?usp

=sharing) 

 

4.4. O coordenador do Projeto de Ensino deverá informar a PROGRAD pelo e-mail   

monitoria.prograd@ufg.br (informar número do processo) para colocar plano de 

trabalho inserido no SIGGA em execução, até as 23:59h do dia 05/10/2022. 

 

4.5. O cadastro do Plano de Trabalho no SIGAA é imprescindível, pois o discente irá 

se candidatar de forma específica para o Plano de Trabalho/Monitoria divulgado pelo 

Coordenador do Projeto de Ensino. Por isso o Plano de Trabalho deverá conter as 

informações exatas sobre a seleção e atividades que o discente irá executar ao 

longo da Monitoria. Modelo disponível no endereço eletrônico: www.iptsp.ufg.br. 

 

4.6. O não cadastramento do Plano de Trabalho no SIGAA pelo coordenador do 

Projeto de Ensino, impossibilitará que os discentes se candidatem ao plano de 

trabalho e como consequência não haverá seleção de monitores para o Projeto de 

Ensino, mesmo esse tendo sido aprovado pelo Conselho Diretor. 

 

4.7. Os professores colaboradores relacionados no Projeto de Ensino submetido 

pelo coordenador poderão orientar alunos de monitoria e essa atividade poderá ser 

cadastrada no SICAD. Entretanto, o registro de coordenação do Projeto de Ensino 

será vinculado somente ao professor responsável pelo cadastro no SEI. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1v71u3nKVAmXMDlLv0lNFGBXoCE_6a4oO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v71u3nKVAmXMDlLv0lNFGBXoCE_6a4oO/view?usp=sharing
mailto:monitoria.prograd@ufg.br
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5. AÇÕES DO COORDENADOR PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1. Estando o plano de trabalho em execução, o Coordenador do Projeto de Ensino 

deverá cadastrar as informações referentes ao processo seletivo para seleção de 

monitores de acordo com o disposto no cronograma divulgado no Edital de 

Monitoria/IPTSP 2022-2 até as 23:59h do dia 07/10/2022.  

 

(Tutorial: 

https://drive.google.com/file/d/1PhqQ2IwPEX5SAYAmen3fmPWrPQJXy6CG/view?us

p=sharing) 

 

5.2. Após a divulgação do plano de trabalho no SIGAA, o coordenador do Projeto de 

Ensino deverá acompanhar as inscrições dos discentes no SIGAA.  

 

5.3. O coordenador do projeto de ensino deverá organizar a relação dos discentes 

inscritos no certame em uma planilha do Excel (.xls), denominada “RELAÇÃO DE 

ALUNOS, EDITAL DE MONITORIA 2022/2 – [TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO], 

elaborada a partir das informações obtidas do SIGAA. A planilha com as inscrições 

deverá ser encaminhada para o e-mail: monitoria.iptsp@ufg.br até as 13:00h do 

dia 19 de outubro de 2022.  

 

5.4. O não envio da planilha conforme indicado no item 5.3. implicará na 

impossibilidade da Coordenação de Programas e Projetos de Graduação em auxiliar 

na organização do processo seletivo, ficando esse portanto a cargo do coordenador 

do Projeto de Ensino.  

 

5.5. A realização da seleção de monitores ocorrerá de acordo com o disposto no 

EDITAL Monitoria/IPTSP 2022-2, no dia 20 de outubro de 2022.  

 

5.6. A divulgação de resultado preliminar ocorrerá no endereço eletrônico 

www.iptsp.ufg.br no dia 21 de outubro de 2022. Portanto, os coordenadores 

https://drive.google.com/file/d/1PhqQ2IwPEX5SAYAmen3fmPWrPQJXy6CG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PhqQ2IwPEX5SAYAmen3fmPWrPQJXy6CG/view?usp=sharing
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deverão obrigatoriamente enviar até as 10:00h do dia 21 de outubro de 2022 os 

resultados preliminares do processo seletivo para o e-mail: monitoria.iptsp@ufg.br.  

 

5.7. O não envio dos resultados preliminares ao e-mail indicado no item 4.5. 

inviabilizará a divulgação dos resultados preliminares de acordo com o cronograma 

divulgado no EDITAL Monitoria/IPTSP 2022-2.  

 

5.8. Após o período de recursos, o Coordenador do Projeto de Ensino deverá 

divulgar o resultado final do processo seletivo, cadastrar as médias no SIGAA e 

convocar os discentes selecionados, conforme cronograma disposto no EDITAL 

Monitoria/IPTSP 2022/2. Para informações sobre como divulgar o resultado final no 

SIGAA acessar o tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=jU3vkI5jNwA. 

 

5.9. Os coordenadores dos projetos de ensino deverão enviar para o e-mail: 

monitorai.iptsp@ufg.br, os resultados finais, impreterivelmente, até as 12:00h do dia 

26 de outubro, para sua divulgação no endereço eletrônico www.iptsp.ufg.br.  

 

5.10. As vagas de monitoria não preenchidas serão redistribuídas entre os Projetos 

de Ensino aprovados que solicitaram vagas para monitores e que cadastraram e 

divulgaram o Plano de Trabalho via SIGAA de acordo com o disposto na presente 

Normas Gerais. 

 

 

Goiânia, 02 de setembro de 2022. 

 
____________________________________________ 

Profª Drª Ludmila de Matos Baltazar 
Coordenadora de Programas e Projetos de Graduação/IPTSP 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jU3vkI5jNwA

