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Normas Complementares ao Edital PROGRAD nº. 362, de 17 de dezembro de 2020.  
 
 
A VICE-DIRETORA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GOIÁS, nos termos da Resolução CEPEC nº 1604/2018, torna público as Normas Complementares 
ao Edital PROGRAD nº 362, de 17 de dezembro de 2020, da Pró-Reitoria de Graduação/Coordenação 
Geral de Monitoria dos Cursos de Graduação da UFG, visando seleção de discentes dos cursos de 
graduação para o Programa de Monitoria 2020/2. 
 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O processo selevo objeto deste Edital destina-se à seleção de discentes dos cursos de graduação 
para o desenvolvimento de avidades de monitoria acadêmica no período letivo 2020/2 na 
UFG/Regional Goiânia, em conformidade com a Resolução Consuni nº 35R/2020. 1.2.  
 
1.2. O processo de seleção de monitores e desenvolvimento das atividades do Programa de 
Monitoria deverão considerar as recomendações gerais para retorno de Avidades Práticas 
Emergenciais (APEs) da graduação na UFG, em especial, a Resolução Consuni nº 61/2020 que aprova 
a Instrução Normava Consuni nº 02/2020 e Resolução Consuni nº 62/2020:  
a) Monitores poderão ser selecionados visando auxiliar docentes no desenvolvimento de avidades 
acadêmicas da graduação, no modo de Ensino Remoto Emergencial (ERE) e avidades relativas à 
retomada presencial das turmas parcialmente ou integralmente suspensas na forma de Atividades 
Práticas Emergenciais (APEs).  
b) O horário das avidades na monitoria não poderá, em hipótese alguma, prejudicar as atividades 
acadêmicas do(a) monitor(a). 
 
1.3. O Programa de Monitoria se caracteriza como um processo educativo, cujas atividades se 
desenvolvem de forma conjunta por docentes e estudantes e tem por objetivos:  
a) ampliar a participação de estudantes de graduação nas atividades de ensino e de aprendizagem 
na Universidade; 
b) contribuir para a melhoria dos cursos de graduação;  
c) desenvolver capacidades de análise e crítica, incentivando estudante-monitor a adquirir hábitos 
de estudo, interesse e habilidades para a docência;  
d) aprofundar conhecimentos teóricos e práticos no(s) componente(s) curricular(es) que estiver 
atuando como monitor(a);  
e) incentivar a cooperação do(a) monitor(a) com o corpo docente e discente nas avidades de ensino 
e aprendizagem;  
f) contribuir para a permanência de estudantes nos cursos de graduação.  
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1.4. A monitoria, em hipótese alguma, constuir-se-á como estratégia compensatória de carências de 
servidores da Universidade. 
 
1.5. São concebidas duas modalidades de monitoria: 
a) Monitoria remunerada: bolsa mensal no valor de R$ 394,00. Cada monitor(a) receberá até 3 (três) 
bolsas, em conformidade com o Anexo I do Edital PROGRAD nº. 362, de 17 de dezembro de 2020.  
b) Monitoria voluntária: não receberá bolsa. 
 
1.6. São atribuições do(a) monitor(a):  
a) desenvolver o Plano de Trabalho preenchido em conjunto com o(a) professor(a) orientador(a);  
b) auxiliar estudantes, em especial os(as) que estejam apresentando baixo rendimento na 
aprendizagem no(s) componente(s) curricular(es), bem como estudantes com deficiência;  
c) auxiliar o(a) professor(a) orientador(a) nas tarefas didáticas;  
d) cumprir a carga horária semanal de doze (12) horas;  
e) preencher no SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Avidades Acadêmicas - o relatório final de 
monitoria;  
f) manter seus dados pessoais e bancários atualizados no SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de 
Avidades Acadêmicas.  
 
1.7. 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. 
 
1.8. Todas as avidades do(a) monitor(a) serão desempenhadas estritamente sob supervisão direta 
do(a) professor(a) orientador(a) e, sob nenhuma hipótese, poderá substituir o(a) professor(a) nas 
aulas e na aplicação de avaliação.  
 
1.9. O(A) monitor(a) exercerá suas atribuições sem qualquer vínculo empregatício com a 
Universidade. 
 
 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. Poderá se inscrever o estudante devidamente matriculado em curso de Graduação da UFG e 
com aprovação no componente curricular pleiteado. 
 
2.2. O(A) estudante poderá realizar no máximo 2 (duas) inscrições neste processo seletivo. 
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2.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente via SIGGA, até o dia 23/02/2021.  
 

SIGAA / Portal Discente / Monitoria / Inscrever-se em Seleção de Monitoria / Buscar 
oportunidades / Monitoria 

 
 
 
3. DO PROCESSO SELETIVO 
 
3.1. O processo seletivo acontecerá do dia 24/02/2021 até 25/02/2021.  
 
3.2. Os Componentes Curriculares/Área, professor(a) orientador(a) quantidade de vagas e os 
critérios de seleção, estão apresentados no quadro a seguir. 
 

COMPONENTE CURRICULAR ORIENTADOR/A 
Modalidade  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Rem Vol  

FEF0105 - METODOLOGIA DE 
ENSINO E PESQUISA. EM 
GINÁSTICA ESCOLAR  

TAIZA DANIELA SERON 
KIOURANIS 

0 1 Média da nota final obtida pelo 
estudante no componente 
curricular e da nota obtida na 
prova oral 

FEF0139 - PESQUISA E ENSINO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA, INCLUSÃO E 
DIFERENÇA  

ANA PAULA SALES DA SILVA 1 1 Nota final obtida pelo estudante 
no componente curricular 

FEF0127 - NUTRIÇÃO APLICADA À 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

MARIA SEBASTIANA SILVA  1 1 Nota final obtida pelo estudante 
no componente curricular  

FEF0168 - TEORIAS DO ESPORTE HEITOR DE ANDRADE 
RODRIGUES 

0 1 Média da nota final obtida pelo 
estudante no componente 
curricular e da média global do 
estudante 

FEF0044 - ESTÁGIO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO I  

MARLINI DORNELES DE 
LIMA  

1 1 Nota final obtida pelo estudante 
no componente curricular  

FEF0047 - ESTÁGIO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO IV 

VALÉRIA MARIA CHAVES DE 
FIGUEIREDO 

0 1 Prova oral 

FEF0187 - INTRODUÇÃO AO 
ESTUDO DA BIOMECÂNICA DO 
MOVIMENTO 

FERNANDA GRAZIELLE DA 
SILVA AZEVEDO NORA 

1 1 Média da nota final obtida pelo 
estudante no componente 
curricular e da nota obtida na 
prova oral 
 

Legenda: Rem = Remunerada; Vol = Voluntária 
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3.3. Em observância à coluna “critérios de seleção” do item 3.2, o/a candidato deverá estar atento 
para a realização de prova oral nas disciplinas FEF0105 - METODOLOGIA DE ENSINO E PESQUISA. EM 
GINÁSTICA ESCOLAR; FEF0047 - ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO IV; FEF0187 - INTRODUÇÃO AO 
ESTUDO DA BIOMECÂNICA DO MOVIMENTO. 
I – O horário da prova de cada candidato será comunicado na página da FEFD 
(https://fefd.ufg.br/p/25644-monitoria-de-graduacao) até o dia 24 de fevereiro de 2021. 
II – O link para a realização da prova será enviado pelo orientador/a diretamente para o e-mail de 
cada candidato, conforme cadastrado no SIGAA. 
 
3.4. Para aprovação na monitoria, candidato deve tirar nota final maior ou igual a 6,0.  
 
3.5. No cálculo da nota final, o resultado será apresentado até a primeira casa decimal, desprezando-
se as frações menores que 0,05 (cinco centésimos), arredondando para a decimal mais próxima, se 
os centésimos forem iguais ou superiores a 5 (cinco). 
 
3.6. No caso de empate deve-se obedecer à seguinte ordem de prioridade na definição dos 
candidatos selecionados: I - maior média no componente(s) curricular(es);  
II - maior percentual de carga horária integralizada;  
III - maior média relava. 
 
 
 
4. DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  
 
4.1. O resultado preliminar será divulgado até o dia 01/03/2021 no endereço eletrônico 
www.fefd.ufg.br e como notícia no SIGAA. 
 
4.2. Após a divulgação do resultado preliminar, o candidato poderá interpor recurso ao resultado no 
dia 02/03/2021, via e-mail: sissilia@ufg.br. 
 
4.3. O resultado final será divulgado pela Unidade Acadêmica, após o julgamento de todos os recursos 
interpostos, no dia 03/03/2021. 
 
 
 
5. DOS SELECIONADOS PARA MONITORIA REMUNERADA E VOLUNTÁRIA  
 
5.1. A bolsa de monitoria será concedida mensalmente ao estudante selecionado na ordem de 
classificação, observado o número de vagas e o período especificado no Anexo I do Edital PROGRAD 
nº. 362, de 17 de dezembro de 2020. 
 

https://fefd.ufg.br/p/25644-monitoria-de-graduacao
http://www.xxxxxxxxxxx.ufg.br/
mailto:sissilia@ufg.br
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5.2. É vedada a acumulação de bolsa de monitoria com outra modalidade de bolsa acadêmica, 
exceção feita à Bolsa de Assistência Estudantil. 
 
5.3. Caso o(a) monitor(a) seja aprovado(a) na vaga de monitoria remunerada, mas não deseje receber 
a bolsa, seja em razão de já ser beneficiário de outra modalidade de bolsa ou por qualquer outro 
motivo, deve manifestar a recusa logo após o resultado final do processo seletivo, até o dia 
05/03/2021, para que possa assumir a vaga de monitoria voluntária, pelo SIGAA: 
 
SIGAA / Portal Discente / Monitoria / Meus Projetos de Monitoria /Aceitar ou Recusar Monitoria 

 
5.4. Para iniciar as atividades de monitoria os(as) selecionados(as), remunerada ou voluntária, devem 
ACEITAR a monitoria até o dia 05/03/2021, via SIGAA: 

 
SIGAA / Portal Discente / Monitoria / Meus Projetos de Monitoria   

/ Aceitar ou Recusar Monitoria 
 

5.5. Sendo requisito obrigatório, os(as) selecionados(as) para a monitoria remunerada ou voluntária, 
que não atenderem o item 5.4 serão eliminados do processo seletivo. 
 
5.6. Estudantes selecionados(as) para monitoria remunerada devem OBRIGATORIAMENTE atualizar 
seus dados bancários e endereço de e-mail no SIGAA 

 
SIGAA / Portal Discente / Dados Cadastrais 

 
 
 
6.  DA CERTIFICAÇÃO  
 
6.1. Para ter acesso ao certificado, estudante deve preencher, quando solicitado, o relatório final via 
portal SIGAA:  

 
SIGAA / Portal Discente / Monitoria / Relatórios 

 
6.2. Ao estudante que concluir com aproveitamento a monitoria será concedido um Cerficado de 
Monitoria emido pela Prograd/Comissão Regional de Monitoria, via SIGAA, contendo o período, 
componente curricular/área e a carga horária.  
 
6.3. O Cerficado de Monitoria fará distinção entre os dois tipos de monitoria – remunerada e 
voluntária. 
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7. DAS BOLSAS NÃO PREENCHIDAS 
 
7.1. Em caso de vagas de bolsas não preenchidas, a seleção dos novos estudantes será realizada de 
acordo com o seguinte critério: serão convocados estudantes aprovados(as)  no  processo  em  vagas  
de  monitoria  voluntária,  em  disciplinas  que tenham orientadores que não tenham monitor bolsista 
no mesmo semestre, dando prioridade para disciplinas com maior número de reprovações nos anos 
anteriores. 
 
 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Monitoria Local e/ou Direção da 
Unidade Acadêmica. 
 

 
Goiânia, 20 de janeiro de 2021. 

 
 
 

Profa. Sissilia Vilarinho Neto 
Vice-Diretora da Faculdade de Educação Física e Dança
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Processo Seletivo para preenchimento de vagas pelo Programa de Monitoria para o curso 
de graduação. 

 
ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

09 de fevereiro de 2021 
 

Publicação das Normas Complementares ao Edital nº.  362, 
de 17 de dezembro de 2020, contendo as normas do 
Programa de Monitoria da Faculdade de Educação Física e 
Dança. 
 

09 de fevereiro de 2021 a  
23 de fevereiro de 2021 

 

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

Até 24 de fevereiro de 2021 Divulgação no site da FEFD (https://fefd.ufg.br/p/25644-
monitoria-de-graduacao) do horário da prova oral dos 
candidatos inscritos em disciplinas que tenham esta 
avaliação. 
 

24 de fevereiro de 2021 a 25 
de fevereiro de 2021 
 

Realização da seleção. 

Até 01 de março de 2021 Divulgação do resultado preliminar no site da 
www.fefd.ufg.br e no SIGAA. 
 

02 de março de 2021 Interposição de recursos via e-mail sissilia@ufg.br  
 

03 de março de 2021 Divulgação do resultado dos recursos. 
 

03 de março de 2021 Divulgação do resultado final no site www.fefd.ufg.br e no 
SIGAA. 
 

Até 05 de março de 2021 
 

Prazo para aceitar ou recusar a monitoria via SIGAA.  
SIGAA / Portal Discente / Monitoria / Meus projetos de 
Monitoria / Aceitar ou Recusar Monitoria 
 

Até 05 de março de 2021 Início das atividades 
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