
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

 

Edital Normas Complementares ao Edital nº. 03 de 13 de julho de 2018. 

 

O CHEFE DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS EXATAS E 

TECNOLÓCAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, nos termos da Resolução 

CEPEC nº. 1.418/2016, torna público as Normas Complementares ao Edital nº. 03 de 13 

de julho de 2018, da Coordenação de Graduação / Coordenação Regional de Monitoria 

de Jataí, visando seleção de discentes dos cursos de graduação para o Programa de 

Monitoria 2018/2. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. São concebidas duas modalidades de monitoria: 

a) Monitoria remunerada: o monitor receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 394,00, 

em conformidade com o Anexo I do Edital nº. 03 de 13 de julho de 2018. 

b) Monitoria voluntária: o monitor não receberá bolsa. 

1.2. 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 as necessidades do 

Programa de Monitoria. 

1.3. São requisitos para o exercício da monitoria: 

I - ser discente regularmente matriculado em curso de graduação da UFG; 

II - ter sido aprovado(a) na disciplina/disciplinas vinculadas às áreas em que 

pretende ser monitor(a); 

III - ser aprovado(a) no processo seletivo; 

IV - dispor de 12 (doze) horas semanais para cumprir as atividades de monitoria; 

1.4. O período de vigência da monitoria será o segundo semestre letivo de 2018 (agosto a 

dezembro de 2018) de acordo com Anexo I do Edital nº 02/2018, da CRMJ. 

 

2. DAS VAGAS 



 

2.1. Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), quantidade de vagas e 

modalidade, estão apresentado no quadro 1. 

2.2. O período para realização das provas deste processo seletivo será de 15-08-2018 a 

17-08-2018. A data, local e horário de cada prova serão divulgados até dia 14-08-2018 

por cada coordenação de curso. 

 

Quadro 1: Relação de vagas de monitoria e respectivos orientadores das vagas vinculadas 

aos Cursos da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas e Tecnológicas: 

 

Curso Disciplina/área 2018-1 Código Modalidade Professor(a) 
Nº de 
vagas 

Ciência da 
Computação 

Algoritmos e 
Programação 2 ICE0008 Remunerada 

Ana Paula Freitas Vilela 
Boaventura 1 

Sistemas Digitais ICE0377 Remunerada Marcelo Silva Freitas 1 

Matemática Discreta ICE0241 Remunerada 
Joslaine Cristina Jeske 

de Freitas 1 

Física Física III ICE0148 
Remunerada 

Alexandre Pancotti 
1 

 
 

Matemática 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculo Diferencial e 
Integral 

ICE0029 
Remunerada 

Wender José de Souza                 
1 

Introdução à teoria dos 
Números ICE0215 Voluntária 

Flavio Gomes de 
Moraes 1 

Álgebra Linear ICE0005 Voluntária Adriana Araujo Cintra 1 

Matemática Básica ICE0421 Voluntária Esdras Teixeira Costa 1 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. A inscrição implica no conhecimento e na aceitação das condições estabelecidas 

neste Edital, no Edital nº 01 de 05 de março da Coordenação de Monitoria da Regional 

Jataí e na Resolução CEPEC nº. 1418/2016. 

3.2. O candidato poderá concorrer a mais de uma vaga, desde que possua os requisitos 

necessários e as datas da seleção das vagas pleiteadas não coincidam; 

3.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente via SIGGA, no período de 17/07/2018 

a 14/08/2018: 

SIGAA        Portal Discente         Monitoria        Inscrever-se em Seleção de Monitoria   



 

        Buscar oportunidades        Monitoria. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1. O exame de seleção será realizado sob a responsabilidade do Professor Orientador 

e/ou comissão de professores do curso; 

4.2. O exame de seleção consistirá, obrigatoriamente, de uma prova escrita sobre 

assuntos referentes à(s) disciplina(s) componentes da vaga, podendo ser aplicadas 

adicionalmente outras modalidades de avaliação, vedada, nos termos do Art 16, §3º da 

resolução CEPEC 1418, a modalidade de entrevista.  

4.3 O período para aplicação do exame de seleção pelo(a) professor(a) orientador(a) 

responsável será entre 15/08 e 17/08 de 2018, conforme cronograma apresentado no 

Anexo I.  

4.4. Para obtenção da média final no processo seletivo de monitoria poderão ser 

considerados os seguintes elementos:  

a) Prova escrita da disciplina/área, em caráter eliminatório (obrigatório); 

b) Arguição com os candidatos aprovados, em caráter classificatório (facultativo);  

c) Análise de extrato acadêmico de notas, em caráter classificatório (facultativo); 

4.5. Previamente ou no momento da realização da prova escrita o(a) candidato(a) deverá 

obrigatoriamente entregar o extrato acadêmico, a fim de comprovar sua aprovação nas 

disciplinas que compõem a área/módulo pretendido (Resolução CEPEC nº. 1418/2016). A 

não apresentação do extrato acadêmico, no momento da prova, resultará a 

desclassificação do processo seletivo. 

4.6. É de responsabilidade do(a) professor(a) orientador(a) e/ou comissão responsável 

pela aplicação da prova segundo item 4.1 aferir o cumprimento do disposto no item 4.5, 

acima. 

4.7. Serão aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 6,0. 

4.8. Em caso de empate, será classificado o candidato que apresentar maior média na 

disciplina/área do conhecimento objeto do processo seletivo, e maior coeficiente de 

rendimento acumulado, nesta ordem de prioridade. 

4.9. A classificação dos candidatos aprovados será realizada de acordo com a média final 

do processo seletivo, sendo este o critério do preenchimento das vagas. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 



 

5.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 20/08/2018 nos canais oficiais da 

Unidade Acadêmica Especial como: quadro de avisos e/ou sítios dos cursos e/ou sítio da 

Cograd. 

5.2. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 22/08/2018, nos 

mesmos canais mencionados no item 4.1. 

5.3. A Coordenação de Monitoria Local cadastrará no SIGAA o resultado final do processo 

seletivo no dia 22/08/2018. 

 

6. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

6.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o(a) candidato(a) que dele discordar 

poderá interpor recurso em até 24 horas após a publicação, por meio do preenchimento e 

envio do formulário “Solicitação De Recurso Contra os Resultados do Processo 

Seletivo de Monitoria” (ANEXO II), por via eletrônica, ao e-mail 

<monitoriaciexa@gmail.com>.  

6.2. O resultado dos recursos será divulgado dia 22/08/2018 nos canais oficiais da 

Unidade Acadêmica Especial como: quadro de avisos e/ou sítios dos cursos e/ou sítio da 

Cograd. 

 

7. DA CONVOCAÇÃO 

7.1. No dia 24/08/2018 a Coordenação de Monitoria Local, via SIGAA, convocará os 

estudantes selecionados(as) no processo seletivo para o início das atividades. 

7.2. Os(as) convocados(as) deverão, no período de 24 a 27/08/2018 aceitar ou recusar a 

convocação para o início das atividades de monitoria, via SIGAA: 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Meus projetos de Monitoria  Aceitar ou 

Recusar Monitoria 

7.3. Caso o discente não manifeste interesse, por meio do aceite via SIGAA descrito no 

item 7.2, o mesmo será desclassificado e será convocado o próximo aluno, segundo 

ordem de classificação. 

7.4. Os candidatos aprovados poderão substituir o aluno monitor em caso de desistência 

ou desligamento, obedecendo-se a classificação no processo seletivo.  

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

 

8. DAS BOLSAS 



 

8.1 No caso de não preenchimento de vaga prevista para monitoria remunerada, a bolsa 

será destinada preferencialmente para aluno selecionado ou classificado em monitoria 

voluntária no mesmo Curso. Não havendo aprovados, será redistribuída para outro curso 

da mesma Unidade Acadêmica Especial de acordo com as diretrizes traçadas no Plano 

de Monitoria da mesma. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Monitoria Local e/ou 

Direção da Unidade Acadêmica. 

 

 

Goiânia, 17 de julho de 2018. 

 

 
                                     

Prof. Dr. Giovanni C. Petrucelli 
Chefe da Unidade Acadêmica Especial 
de Ciências Exatas e tecnológicas da 

REJ-UFG 
 

 Prof. Dr. Wender José de Souza 
Coordenador de Monitoria da 

Unidade Acadêmica Especial de 
Ciências Exatas e Tecnológicas da 

REJ-UFG 
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Processo Seletivo para preenchimento de vagas pelo Programa de Monitoria para o 

curso de graduação. 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

17/07/2018 
Publicação das Normas Complementares ao Edital nº. 03 
de 13 de julho de 2018, contendo as normas do Programa 
de Monitoria da Unidade Acadêmica Especial de Ciências 
Exatas de Tecnológicas. 

17/07/2018 a 

14/08/2018 

Período de inscrição via SIGAA. Conforme os passos 
apresentados no item 3.3. 

15/08/2018 a 

17/08/2018 

Período para realização de provas escritas e demais 

modalidades de avaliação pelas Unidades Acadêmicas 

Especiais. 

Até dia 20/08/2018 
Divulgação do resultado preliminar nos canais oficiais da 

Unidade Acadêmica, como: quadro de avisos e/ou sítios 

dos cursos e/ou sítio da Cograd. 

21/08/2018 
Interposição de recursos via e-mail: 
monitoriaciexa@gmail.com 

22/08/2018 
Divulgação do resultado final nos canais oficiais da 
Unidade Acadêmica, como: quadro de avisos e/ou sítios 
dos cursos e/ou sítio da Cograd. 

22 e 23/08/2018  

24/08/2018 Convocação dos estudantes selecionados para o 
programa de monitoria. 

24 a 27/08/2018 
Prazo para o(a) discente selecionado(a) aceitar ou 
recusar a monitoria via SIGAA, conforme os passos 
apresentados no item 7.2 

A partir de 

24/08/2018 
Início das atividades. 

 

 




