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CRONOGRAMA 

Até as 23:59h do dia 10 de junho 
de 2022 

Cadastro dos Planos de Trabalho/Monitoria IPTSP/2022-1 aprovados 
pelo Conselho Diretor/IPTSP e do processo seletivo no SIGAA 

Até as 23:59h do dia 13 de junho 
de 2022  

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

14 de junho de 2022 
11:30 às 13:30h 

Realização da prova de conteúdo específico, salas a definir de acordo com 
o coordenador do projeto de ensino e do plano de trabalho. 

15 de junho de 2022 até às 
12:00h 

Divulgação do resultado preliminar, nos canais oficiais da Unidade 
Acadêmica como: quadro de avisos, endereço eletrônico www.iptsp.ufg.br 
e outros. 

Das 12:00h do dia 15 de junho 
de 2022 até as 12:00h do dia 16 
de junho de 2022 

Interposição de recursos ao resultado preliminar, enviando o recurso para 
o e-mail do coordenador do projeto ensino divulgado no plano de trabalho 
no SIGAA. 

Das 12:00h do dia 16 de junho 
de 2022 até as 12:00h do dia 17 
de junho de 2022 

Divulgação dos resultados dos recursos e resultados finais, nos canais 
oficiais da Unidade Acadêmica como: quadro de avisos, endereço 
eletrônico www.iptsp.ufg.br e outros. 

Das 12:00h do dia 16 de junho 
de 2022 até as 12:00h do dia 17 
de junho de 2022 

Cadastro dos resultados no SIGAA 

Das 12:00h até as 18:00h do dia 
17 de junho de 2022 

Período para que o discente manifeste recusa a bolsa remunerada, 
enviando sua manifestação para o e-mail do coordenador indicado no 
plano de trabalho disponibilizado no SIGAA, para que possa assumir a 
vaga de monitoria voluntária. 

Das 18:00h do dia 17/06/22 até 
as 10:00h do dia 20/06/2022 

Convocação dos monitores selecionados no SIGAA  Portal Discente  
Monitoria  Meus projetos de Monitoria 

Das 18:00h do dia 17 de junho 
até as 23:59h do dia 20/06/2022  

Prazo para os discentes selecionados aceitarem ou recusarem a 
monitoria via SIGAA. 
SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Meus projetos de Monitoria  
Aceitar ou Recusar Monitoria. 

10 de junho a 05 de setembro de 
2022 

Período para desenvolvimento das atividades de Monitoria 

A partir de 05 de setembro de 
2022 

Preenchimento do relatório final pelos monitores 

Até 30 dias após encerramento 
do semestre 

Validação do resultado final pelos Orientadores no SIGAA 

A partir da validação do 
relatório pelo orientador 

Emissão do certificado 

 

 


