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EDITAL COMPLEMENTAR MONITORIA/IPTSP 2022/2  

 
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 a realização do Processo Seletivo Monitoria 

Complementar/IPTSP 2022-2, de acordo com o Edital PROGRAD nº. 541 de 27 de outubro 

de 2022, complementar ao 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 da seleção de discentes dos cursos de 

graduação para atuarem como monitores no Programa de Monitoria do IPTSP.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O processo seletivo, objeto deste EDITAL, destina-se a seleção de discentes dos 

cursos de graduação para o desenvolvimento de atividades de monitoria em disciplinas 

ministradas pelo IPTSP/UFG para o período letivo 2022/2, descritas em planos de trabalho 

vinculados a projetos de ensino, em conformidade com a Resolução Consuni/UFG nº 135 de 

25 de março de 2022. 

 

1.2. O processo de seleção dos monitores e as atividades de monitoria deverão considerar 

as recomendações do Grupo de Trabalho de Saúde da UFG e a Resolução CONSUNI/UFG 

nº 90, de 1º de outubro de 2021: 

 

a) Os monitores serão selecionados de acordo com o plano de trabalho de cada projeto de 

ensino. 

 

b) O certame seguirá o cronograma apresentado no ANEXO I deste EDITAL MONITORIA 

COMPLEMENTAR/IPTSP 2022/2. 

 

3. Será concebida a modalidade de monitoria:  

 

a) Monitoria voluntária: o monitor não receberá bolsa. 
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1.4. Carga horária: A carga horária destinada às atividades de monitoria é de 12 (doze) 

horas semanais, em horários definidos pelo (a) professor(a) orientador(a) e de acordo com 

as necessidades do Programa de Monitoria e estabelecidas no Plano de Trabalho. 

 

1.5. Vagas: O Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública/UFG ofertará 3 (três) vagas 

para monitoria não-remunerada. Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas e modalidade de monitoria, deste processo seletivo estão 

apresentados no quadro abaixo:  

 

Departamento Plano de Trabalho Setor/Disciplinas Voluntária 

1. Saúde Coletiva Conferir no SIGAA Saúde Coletiva III 3 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via SIGAA, no período de 03/11/22 até 

dia 09/11/2022, usando o e-mail institucional. 

 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria Inscrever-se em Seleção de Monitoria 

Buscar oportunidades  Monitoria 

 

2.2. Poderá se inscrever o estudante devidamente matriculado em curso de Graduação da 

UFG e com aprovação no componente curricular pleiteado. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

3.1 O processo de seleção dos monitores e o desenvolvimento das atividades do Programa 

de Monitoria IPTSP/2022-2 seguirão os critérios estabelecidos pelas Resoluções 

CEPEC/UFG nº 1692 e 1693 de 10 de setembro de 2021 e pelo Edital PROGRAD nº. 330 

de 11 de agosto de 2022, da Comissão de Monitoria da Região Metropolitana de 

Goiânia/PROGRAD. 

 

3.2. O exame de seleção de Monitoria será realizado de forma presencial, pelos 

coordenadores de Projetos de Ensino/Monitoria com apoio da Coordenação de Programas e 

Projetos de Graduação/IPTSP e constará das seguintes etapas:  
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a) 1ª etapa: Prova Escrita e/ou Teórico - Prática específica sobre os assuntos do 

componente curricular: As provas de todas as disciplinas serão aplicadas conforme o 

estabelecido no Edital PROGRAD nº. 541 de 27 de outubro de 2022 da Comissão de 

Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia/PROGRAD no dia 10 de novembro de 2022, 

5ª feira, em horário e local a ser definido pelo Corrdenador do Projeto de Ensino. Os 

candidatos deverão acessar a sala de provas até 11:40h e poderão deixar a sala após 

12:00h. O candidato que não comparecer às provas no dia e horário publicado no Edital 

está desclassificado do certame. O local e horário da prova será divulgado no endereço 

eletrônico: www.iptsp.ufg.br ou enviados por e-mail pelo coordenador do projeto de ensino.  

 

b) 2ª etapa: Análise do histórico acadêmico de notas, visando a confirmação da aprovação 

na disciplina para a qual o estudante está pleiteando a monitoria e identificação da média na 

disciplina ou submódulo que fará parte da média final do processo seletivo. A cópia do 

histórico acadêmico deverá ser entregue no dia 10 de outubro de 2022, juntamente com a 

prova escrita ou enviado por e-mail (indicado no plano de trabalho). A forma de 

entrega desse item estará especificada no plano de trabalho. Caso o candidato não 

entregue o documento, estará automaticamente desclassificado. Para atribuição de nota ao 

histórico acadêmico, será considerada a média na disciplina ou no submódulo, para alunos 

cuja média é apresentada em forma de módulos.  

 

3.3. A Média Final será obtida pelo cálculo da média aritmética entre os dois critérios de 

avaliação de acordo com item 4.5 do Edital PROGRAD nº. 330 de 11 de agosto de 2022, 

com os seguintes pesos: 

 

Critério de Avaliação Peso 

Prova Escrita  8,0 

Média na disciplina 2,0 

 

Será aprovado na seleção de monitoria, o estudante que obtiver nota final ≥ a 6,0 

(seis) conforme item 4.8, do Edital PROGRAD nº. 330 de 11 de agosto de 2022.  

 

3.4. Em caso de empate, será classificado em ordem de prioridade, o estudante que 

apresentar:  

I Maior média na prova escrita, sobre conhecimento específico, objeto do processo 

http://www.iptsp.ufg.br/
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seletivo. 

 

II Maior média no (s) componente (s) curricular (es). 

 

III Maior percentual de carga horária integralizada. 

 

3.5. A classificação dos estudantes aprovados será realizada de acordo com a média final 

do processo seletivo, sendo este o critério do preenchimento das vagas de monitoria 

remunerada.  

 

3.6. A ausência do estudante ou a não entrega de documentos solicitados pelo presente 

EDITAL, em qualquer etapa do processo seletivo resultará na sua desclassificação, não 

havendo segunda chamada para nenhuma das etapas previamente definidas.  

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

 

4.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 16 de Novembro de 2022, no endereço 

eletrônico www.iptsp.ufg.br. 

 

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E 

CONVICAÇÃO 

 

5.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o estudante poderá interpor recurso ao 

resultado preliminar no dia 17 de Novembro até as 18:00h, enviando o recurso para o e-

mail do coordenador do projeto ensino divulgado no plano de trabalho no SIGAA.  

 

5.2. Após a análise dos recursos, os resultados finais serão divulgados no endereço 

eletrônico www.iptsp.ufg.br no dia 18 de Novembro de 2022. 

 

5.3. O coordenador do Projeto de Ensino cadastrará no SIGAA o resultado final do processo 

seletivo e convocará os discentes selecionados no dia 18/10/2022. 

 

5.4. Os(as) convocados(as) deverão, no período entre os dias 19 e 20 de Novembro de 

2022, aceitar ou recusar a convocação para o início das atividades de monitoria, via SIGAA: 

http://www.iptsp.ufg.br/
http://www.iptsp.ufg.br/
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SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Meus projetos de Monitoria Aceitar ou 

Recusar Monitoria 

 

5.6. Ao aceitar a monitoria, o(a) convocado(a) estará ativo como monitor(a). 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Projetos de Ensino/Monitoria 

juntamente com a Coordenadora de Programas e Projetos de Graduação/IPTSP e 

Comissão de Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia/PROGRAD. 

 

6.2. Dúvidas sobre o certame enviar para o e-mail: monitoria.iptsp@ufg.br. 

 

 

Goiânia, 31 de outubro de 2022. 

 
Profª Drª Ludmila de Matos Baltazar 

Coordenadora de Programas e Projetos de Graduação/IPTSP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:monitoria.iptsp@ufg.br
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

Data Ação Responsável 

Até as 23:59h do dia 
02/11/2022 

Cadastro do processo seletivo no SIGAA Coordenador do 
Projeto de Ensino 

Até as 23:59h do dia 
09 de novembro de 
2022  

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

 
Discentes  

10 de novembro em 
horário e local a ser 
definido pelo 
Coordenador do 
Projeto de Ensino 
 

Realização da prova de conteúdo específico (divulgação da sala no 
endereço eletrônico: www.iptsp.ufg.br ou enviado por e-mail pelo 
Coordenador do Projeto de Ensino). 

Coordenador do 
Projeto de Ensino/ 
Coordenadores de 
Programas e Projetos 
de Graduação 

 Dia 16/11/2022  Divulgação do resultado preliminar, no endereço eletrônico 
www.iptsp.ufg.br. 

Coordenador do 
Projeto de Ensino 

Dia 17 de novembro 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. 

Discentes/candidatos 

Dia 18 de novembro  Divulgação dos resultados dos recursos e resultados finais, no 
endereço eletrônico www.iptsp.ufg.br. 

Coordenador do 
Projeto de Ensino 

Dia 18/11/2022 até as 
23:59h 

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

Coordenador do 
Projeto de Ensino 

Dias 19 e 20/11/2022 
até 23:59h 

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

Discentes/Candidatos 
aprovados 

A partir da data do 
aceite até 28/02/2023 

Período para desenvolvimento das atividades de Monitoria 
Monitores/Orientadores 

A partir de 17/02/2023 Preenchimento do relatório final pelos monitores 
Monitores 

Até 30 dias após 
encerramento do 
semestre 

Validação do resultado final pelos Orientadores no SIGAA 
Orientadores 

A partir da validação 
do relatório pelo 
orientador 

Emissão do certificado 
Monitores 

 

 

http://www.iptsp.ufg.br/

