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

propostas no projeto de ensino “TRANSIÇÃO DA MONITORIA PARA O NOVO MODELO DE 

PLANOS DE ENSINO” 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) 5 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) 17 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: 

 
Desenho Técnico 
(CIT0001) 

Gradisca de O. W. 
de Capistrano 

01 remunerada 
02 voluntárias 

Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
monitoria.fct@ufg.br até dia 18/01/2022). 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a));  
2. Auxiliar a professora na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e 
sessões de estudo) 
3. Auxiliar a professora na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, 
debates e sessões de estudo) 
4. Auxiliar a professora no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
6. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de Pesquisa, 
Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

As 12 horas semanais de atividades serão distribuídas de acordo com a disponibilidade do discente, devendo 
ser ofertados horários para plantão de dúvidas em dois turnos distintos.  

 

  

mailto:monitoria.fct@ufg.br


ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA 
SELEÇÃO: 

 
Topografia e 
Geodésia (CIT0035) 

Gerson dos Santos 
Lisboa 

01 remunerada; 
01 voluntária. 

Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
monitoria.fct@ufg.br até dia 
18/01/2022). 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
1) demonstrar conhecimento e habilidades para utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação;  
2) auxiliar o professor no planejamento e desenvolvimento das suas atribuições didáticas, de forma remota 
e/ou híbridas, com assiduidade e proatividade; 
3) dirimir dúvidas relativas aos conteúdos pertinentes às atividades (teóricas e práticas); 
4) auxiliar na resolução de listas de exercícios;  
5) acompanhamento dos conteúdos abordados na disciplina;  
6) desenvolver e criar novos exercícios práticos. 
 
 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

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

Matutino      

Vespertino 14:00 às 18:00   14:00 às 18:00 14:00 às 18:00 

Noturno      

 

  

mailto:monitoria.fct@ufg.br


ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA 
SELEÇÃO: 

 
Fenômenos de 
Transportes 1 
(CIT0051) 
 

Jonas Bertholdi 
1 remunerada 
1 voluntária 

Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
monitoria.fct@ufg.br até dia 
18/01/2022). 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
1. Planejar atividades (reuniões com professor orientador);  
2. Auxiliar o professor na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, 
debates e sessões de estudo); 
3. Auxiliar o professor no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
4. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
5. Participar de reuniões periódicas com o professor orientador para avaliação das atividades de monitoria.  
 
Obs: Os horários de atividades serão definidos de acordo com a disponibilidade  do discente, devendo ser 
ofertados horários para plantão de dúvidas em dois turnos distintos. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

As 12 horas semanais de atividades serão distribuídas de acordo com a disponibilidade do discente, devendo 
ser ofertados horários para plantão de dúvidas em dois turnos distintos.  

 
  

mailto:monitoria.fct@ufg.br


 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA 
SELEÇÃO: 

 
Mecânica Aplicada 
(CIT0046) 
 

John Edward Neira 
Villena 

1 remunerada 
1 voluntária 

Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
monitoria.fct@ufg.br até dia 
18/01/2022). 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a));  
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas;  
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas;  
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 
 
Obs: Os horários de atividades serão definidos de acordo com a disponibilidade do discente, devendo ser 
ofertados horários para plantão de dúvidas em dois turnos distintos.  

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

As 12 horas semanais de atividades serão distribuídas de acordo com a disponibilidade do discente, devendo 
ser ofertados horários para plantão de dúvidas em dois turnos distintos.  

 
  

mailto:monitoria.fct@ufg.br


ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA 
SELEÇÃO: 

 
Mecânica dos Sólidos 
(CIT0036) 
 

Joana Paula 
Sánchez 

1 remunerada 
2 voluntárias 

Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
monitoria.fct@ufg.br até dia 
18/01/2022). 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a));  
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas;  
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas;  
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
6. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
 
Obs: O(A) candidato(a) deve ter disponibilidade de horários na sexta-feira de manhã. Os demais horários de 
atividades serão definidos de acordo com a disponibilidade do discente, devendo ser ofertados horários para 
plantão de dúvidas em dois turnos distintos. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

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

Matutino     8:00 às 11:40 

Vespertino      

Noturno      

 
  

mailto:monitoria.fct@ufg.br


ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE 
VAGAS 

/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 

GEOFÍSICA (CIT0194) Marcelo Henrique 
Leão Santos 

1 voluntária Nota do componente curricular (enviar extrato 
acadêmico para o e-mail monitoria.fct@ufg.br 
até dia 18/01/2022. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a));  
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas;  
3. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
4. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
5. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para aval iação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

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

Matutino      

Vespertino 14:00 às 18:00 14:00 às 18:00    

Noturno 2hs 2hs    

 
  

mailto:monitoria.fct@ufg.br


ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA 
SELEÇÃO: 

FUNDAMENTOS DE 
MINERALOGIA (CIT0012) 
e/ou CRISTALOGRAFIA E 
ÓPTICA CRISTALINA 
(CIT0020) 
 

Elisa Soares Rocha 
Barbosa 

2 voluntárias Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
monitoria.fct@ufg.br até dia 18/01/2022. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a));  
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas;  
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas;  
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

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

Matutino      

Vespertino  16:00 as 18:00  16:00 as 18:00  

Noturno  18:00 as 20:00  18:00 as 20:00  

 
  

mailto:monitoria.fct@ufg.br


ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA 
SELEÇÃO: 

TRABALHO DE CAMPO 
DE INSTRUMENTAÇÃO E 
DESENHO GEOLÓGICO- 
(CIT0066) 
 

Marcelo Henrique 
Leão Santos 

3 voluntárias Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
monitoria.fct@ufg.br até dia 18/01/2022. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a));  
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas;  
3. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em amb ientes 
virtuais de aprendizagem; 
4. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
5. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

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

Matutino      

Vespertino 14:00 às 18:00  14:00 às 18:00  14:00 às 18:00 

Noturno      

 
 
  

mailto:monitoria.fct@ufg.br


ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA 
SELEÇÃO: 

MINERALOGIA 1 
(CIT0037) 

Elisa Soares Rocha 
Barbosa 

2 voluntárias Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
monitoria.fct@ufg.br até dia 18/01/2022. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a));  
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas;  
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas;  
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

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

Matutino      

Vespertino 15:00 às 18:40  15:00 às 18:40  15:00 às 18:40 

Noturno      

 
  

mailto:monitoria.fct@ufg.br


ÁREA DE ATUAÇÃO/ 
COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA 
SELEÇÃO: 

MINERALOGIA 2 
(CIT0068) 

Elisa Soares Rocha 
Barbosa 

2 voluntárias Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
monitoria.fct@ufg.br até dia 18/01/2022. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a));  
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas;  
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas; 
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêm icos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

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

Matutino  8h00 às 12h40 8h00 às 12h40   

Vespertino      

Noturno      

 
  

mailto:monitoria.fct@ufg.br


 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA 
SELEÇÃO: 

 
Resistência dos 
Materiais (CIT0044) 
 

John Edward Neira 
Villena 

2 voluntárias 

Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
monitoria.fct@ufg.br até dia 
18/01/2022). 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a));  
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas;  
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas;  
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo) 
6. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
7. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão -  CONPEEX da UFG; 
9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de 
monitoria. 
 
Obs: Os horários de atividades serão definidos de acordo com a disponibilidade do discente, devendo ser 
ofertados horários para plantão de dúvidas em dois turnos distintos.  

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

As 12 horas semanais de atividades serão distribuídas de acordo com a disponibilidade do discente, devendo 
ser ofertados horários para plantão de dúvidas em dois turnos distintos.  

 
 
  

mailto:monitoria.fct@ufg.br


 
ÁREA DE ATUAÇÃO/ 

COMPONENTE(S) 
CURRICULAR(ES) 
VINCULADO(S) - 

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA 
SELEÇÃO: 

 
Classificação e 
Formação de 
Estruturas 
Superficiais (CIT0021) 
 

Joana Paula 
Sánchez 

2 voluntárias 

Nota do componente curricular (enviar 
extrato acadêmico para o e-mail 
monitoria.fct@ufg.br até dia 
18/01/2022. 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a));  
2. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas;  
3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas;  
4. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo) 
5. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
6. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente 
curricular; 
 
Obs: O(A) candidato(a) deve ter disponibilidade de horários na terça e na quinta a tarde. Os demais horários 
de atividades serão definidos de acordo com a disponibilidade do discente, devendo ser ofertados horários 
para plantão de dúvidas em dois turnos distintos. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES* 

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

Matutino      

Vespertino  2 h  2 h  

Noturno      

 
 
  

mailto:monitoria.fct@ufg.br


 

Em caso de vagas de bolsas não preenchidas, ou de desistência de bolsistas, a distribuição das 

bolsas remanescentes será feita de acordo com o seguinte critério: 

a) Monitor voluntário que tenha sido aprovado para disciplina com vaga de bolsa; 

b) Monitor voluntário que tenha sido aprovado para as disciplinas sem vaga de bolsa na 

ordem que aparecem as vagas. 

 
Informações sobre estes planos de trabalho, publicação de resultados, interposição de recursos 

ao processo seletivo, convocação dos selecionados, aceite e recusa da monitoria serão 

publicados no site da Unidade Acadêmica (https://www.fct.ufg.br/p/25706-editais-e-

resultados-monitoria), conforme Edital publicado pela Comissão de Monitoria da Região 

Metropolitana de Goiânia.  

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