
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS

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

O CHEFE DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS

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

natureza, datas e locais/horários previstos para realização das provas deste processo

seletivo estão apresentados no quadro a seguir.

Área/
Component
e curricular

(código)

QUANTID
ADE DE
VAGAS

PROFESSOR(A)
ORIENTADOR(A)

NATURE
ZA

DATA/LOCAL E
HORÁRIO DA

PROVA 

Estágio
Supervision
ado
(História)

01 Sandra Nara Novais COM
BOLSA

Prova Escrita
Data - 15/08/2018
Horário - 14:00 
horas
Entrevista - 
Data - 16/08/2018
Horário - 16:00 
horas
Local - Sala da 
Coordenação de 



Estágio - Sala 25 - 
Campus Jatobá
Conteúdo - Estágio:
diferentes 
concepções.

História  da
América

01 Raimundo Pessoa
VOLUNT
ÁRIA

História da América
Prova Escrita
Data - 15/08/2018
Horário - 14:00 
horas
Entrevista - 
Data - 16/08/2018
Horário - 18:00 
horas
Local - Sala da 
Coordenação de 
Estágio - Sala 25 - 
Campus Jatobá
Conteúdo - História 
dos Estados Unidos
- O Imperialismo 

Aconselha
mento
Psicológico

01 Marcelo B. Henriques
VOLUNT
ÁRIA

Entrevista
Data: 16/ 08/ 2018
Horário: 8:00
Local: LPPB - 
Laboratório de 
Processo 
Psicológicos 
Básicos
Conteúdo: Teoria 
dos Fatores 
Comuns às 
Psicoterapias, 
Prática 
Psicoterápica 
Baseada em 
Evidências, Uso de 
Ensaio 
Comportamental no
Ensino de 
Psicoterapia, 
Aconselhamento 
Psicológico.

Literatura
Brasileira

01 Tatiana F Zanirato VOLUNT
ÁRIA

Entrevista.
Data:  17/08/18
Horário:  19:00  hrs
Local:  CEPEL  /
Campus  Jatobá



CONTEÚDO:
Literatura  Brasileira
– poesia e prosa

2. DAS INSCRIÇÕES

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

da UFG e com aprovação nas disciplinas do componente curricular pleiteado.

2.2. 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

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

3.1. O exame de seleção será realizado pelos professores orientadores e constará das

seguintes etapas:

a) 1ª etapa: prova escrita, aplicada no período de 15/08/2018 a 17/08/2018, conforme o

estabelecido no item 1.3 deste Edital, na qual o candidato deve obter nota maior ou igual

a 6,0. Caso obtenha nota menor que 6,0, o(a) candidato(a) será desclassificado(a), não

podendo participar das demais etapas do processo seletivo, se houver.

b) 2ª etapa: análise do histórico acadêmico de notas para verificação de aprovação nas

disciplinas do componente curricular pleiteado em caráter eliminatório a ser entregue no

momento  da  prova  escrita.  Caso  o  candidato  não  entregue  o  documento  na  data

prevista, estará automaticamente desclassificado.

c) 3ª  etapa:  arguição  com  os  candidatos  aprovados  na  primeira  etapa,  em  caráter

classificatório; (Etapa opcional)

3.2. A nota final do candidato será obtida por meio da média da(s) (uma, duas ou três)

etapas do processo de seleção, observando-se o item 3.1 deste Edital.

3.3. A ausência do candidato em qualquer etapa do processo seletivo implicará em sua

desclassificação.

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

4.1. O  resultado  preliminar  será  divulgado  no  dia  20/08/2018  no  sítio  da  Unidade

Acadêmica  Especial  de  Ciências  Humanas  e  letras  (UAE  CHL):

https://humanaseletras.jatai.ufg.br/.

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



mesmo canal mencionado no item 4.1.

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

seletivo no dia 22/08/2018.

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

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

resultado no dia 21/08/2018, via e-mail: humanaseletras@gmail.com.

5.2. O resultado dos recursos será divulgado dia 22/08/2018 no sítio da UAE CHL: https://

humanaseletras.jatai.ufg.br/.

6. DA CONVOCAÇÃO

6.1.  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.

6.2. Após a divulgação do resultado final do processo seletivo pela Unidade Acadêmica, o

candidato aprovado em mais de uma vaga de monitoria deve manifestar ao coordenador

de monitoria da Unidade o interesse por apenas uma das vagas, no período de  22 a

23/08/2018,  via  e-mail  humanaseletras@gmail.com, e  será  convocado  o  próximo

candidato de acordo com a ordem de classificação. 

6.3. A exceção ao item 6.3 se dará quando não houver outros candidatos classificados, e

desde que o discente tenha sido aprovado no processo seletivo para a vaga em questão,

podendo, nesta situação acumular duas monitorias, sendo apenas uma com bolsa. 

6.4.  Caso o monitor seja aprovado 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,  ele  deve  manifestar  a  recusa  logo  após  o  resultado  final  do

processo seletivo, nos dias 22 e 23/08/2018, via e-mail: humanaseletras@gmail.com, para

que possa assumir vaga de monitoria voluntária.

6.4. 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

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



7. DAS BOLSAS

7.1. Em caso de não preenchimento de vaga prevista para monitoria remunerada, a bolsa

será destinada a disciplina participante do processo seletivo no curso ao qual a bolsa

pertence que cumulativamente atenda aos seguintes critérios: (i) possua maior índice de

reprovação no semestre 2017_1; (ii) não conte com outra bolsa remunerada de monitoria;

(iii) não implique cumulação de bolsas remuneradas de monitoria sob a orientação de

um(a) mesmo(a) professor; (iv) possua candidato(a) classificado, no processo seletivo,

para monitoria voluntária.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Direção da Unidade Acadêmica.

Jataí, 16 de julho de 2018.

_____________________________
Raimundo A. S. Pessoa

Chefe da UAE CHL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS

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
Humanas e Letras.

17/07/2018 a 
14/08/2018

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

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,  sítio
https://humanaseletras.jatai.ufg.br/

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

22/08/2018 Divulgação do resultado final nos canais oficiais da Unidade
Acadêmica,  como:  quadro  de  avisos,  sítio
https://humanaseletras.jatai.ufg.br/

22 e 23/08/2018 - Prazo para o(a) selecionado(a) recusar a vaga de monitoria
remunerada e optar pela vaga de monitoria voluntária, via  e-
mail: humanaseletras@gmail.com, ao coordenador de 
monitoria da Unidade Acadêmica.

- Prazo para o(a) selecionado(a) em mais de uma vaga de 
monitoria, fazer a opção por uma única vaga, exceto quando 
a vaga não for preenchida.

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 seguintes passos:
SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Meus projetos de  
Monitoria  Aceitar ou Recusar Monitoria

A partir de 
24/08/2018

Início das atividades.




