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Edital PROGRAD nº. 532 de 19 de outubro de 2022.

A Pró-Reitoria de Graduação, por meio da Comissão de Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia,
nos termos da Resolução CEPEC/UFG nº 1693, de 10 de setembro de 2021, torna público o Edital
PROGRAD nº. 532 de 19 de outubro de 2022, complementar ao Edital PROGRAD nº. 330 de 11 de
agosto de 2022,  que estabeleceu normas gerais  para  a  realização do Processo Sele�vo visando a
seleção de discentes dos cursos de graduação para atuarem como monitores nos cursos de graduação
da UFG - campi instalados na Região Metropolitana de Goiânia no período le�vo 2022/2, conforme
com a Resolução Consuni/UFG nº 135, de 25 de março de 2022.

1. DA PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

1.1. 1.1. As inscrições nos Projetos de Ensino/Plano de trabalho de monitoria podem ser realizadas até
o dia 20 de outubro de 2022, exclusivamente, via portal do SIGAA:

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

1.2. A prorrogação das inscrições é faculta�va e atenderá aos interesses da Coordenação do Projeto
de Ensino;

1.3. As inscrições poderão ser prorrogadas para todo o Plano de trabalho de monitoria ou somente
para os componentes curriculares que �veram candidatos inscritos até a presente data.

1.4. O estudante poderá realizar no máximo duas (02) inscrições neste processo sele�vo.

2. DOS RESULTADOS,  INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

2.1. A Coordenação do Projeto de Ensino que decidir pela prorrogação do prazo para as inscrições,
deverá estender os demais prazos em 2 dias (procedimento de seleção, resultados, interposição de
recursos e divulgação dos resultados).

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas Unidades Acadêmicas e Comissão de Monitoria da Região
Metropolitana de Goiânia/Prograd.
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Documento assinado eletronicamente por Heliny Carneiro Cunha Neves, Pró-Reitora Adjunta, em
19/10/2022, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 3275964 e o código CRC C10A0ADD.

Referência: Processo nº 23070.043266/2022-32 SEI nº 3275964
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