
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Normas Complementares ao Edital do Processo Seletivo de Monitoria da UFG – Regional
Jataí nº. 022/2019.

O(A)  CHEFE  DA UNIDADE  ACADÊMICA ESPECIAL DE  CIÊNCIAS  AGRÁRIAS  DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, nos termos da Resolução CEPEC nº. 1604/2018,
torna público as Normas Complementares ao Edital do Processo Seletivo de Monitoria da
UFG – Regional Jataí nº. 022 de 10 de dezembro de 2019, visando seleção de discentes
dos cursos de graduação para o Programa de Monitoria 2020/1.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. São duas as modalidades de monitoria que integram o programa de monitoria da UFG:
a) Monitoria remunerada, na qual o monitor receberá uma bolsa mensal, de acordo com a
legislação vigente e na forma do item 2 do Edital Geral nº. 022/2019.
b) Monitoria voluntária, na qual 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.

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. As inscrições serão realizadas exclusivamente via SIGGA, a partir da publicação desta
norma complementar até dia 06/03/2020:

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

3. DO PROCESSO SELETIVO

3.1. O exame de seleção será realizado pelo Professor orientador e avaliará um ou mais
dos seguintes critérios definidos no Quadro do item 3.2: 

1) Prova escrita específica sobre os assuntos do componente curricular;

2) Prova oral ou sinalizada específica sobre os assuntos do componente curricular;

3) Prova prática especifica sobre os assuntos do componente curricular; 



4) Nota final obtida pelo aluno no componente curricular;

5) Média relativa do aluno;

 6) Média global do aluno.

3.2. Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), quantidade de vagas, crité-
rios de seleção, datas e locais/horários previstos para realização das provas deste proces-
so seletivo estão apresentados no quadro a seguir.

Curso Código e o
Componente

Curricular

Formato da
prova

Assunto da prova Professor Nº de
vagas

Data/Hora/Local

Medicina 
Veterinária

ICA0277 – 
Patologia 
Especial 
Veterinária

Média
aritmética
entre  uma
prova escrita e
nota  final  do
aluno  na
disciplina  de
Patologia
Especial
Veterinária

Patologia  dos
sistemas
cardiovascular,
respiratório,
tegumentar,  hepático
e urinário

Klaus 
Casaro 
Saturnino

01 11/03/20
8:00h
Laboratório  de
Patologia  e
Parasitologia
Veterinária

Medicina 
Veterinária

ICA0269 – 
Parasitologia 
Veterinária I

Nota  no
componente
curricular

Matéria  referente  a
disciplina
Parasitologia
Veterinária I

Dirceu 
Guilherme
de Souza 
Ramos

2 11/03/2020, 
15:00h, 
Laboratório de 
Patologia e 
Parasitologia 
Veterinária

Medicina 
Veterinária

ICA0620 - 
Anatomia 
Veterinária I

Prova  prática
específica
(peso  0,80)  +
Média  final
obtida  no
componente
curricular
(peso 0,20)

Todo  conteúdo  da
disciplina

Cássio 
Aparecido
Pereira 
Fontana

6 11/03/2020
13:30h
Laboratório de 
Anatomia 
Veterinária

Medicina 
veterinária

ICA0622 
-Histologia 
veterinária I

Prova  teórica
discursiva

1- técnicas  de 
preparação de 
lâminas permanentes
2- princípios de 
microscopia óptica
3- tecido epitelial
4- tecido conjuntivo
5- tecido muscular
6- tecido nervoso

Valcinir 
Aloisio 
Scalla 
Vulcani

3 10/03/2020
09:00h
Laboratório de 
anatomia 
animal

Medicina 
Veterinária

ICA0188-
Interpretação 
de exames 
laboratoriais em
pequenos 
animais

Prova escrita Hematologia,
Urinálise,  Funções:
hepática,  renal  e
pancreática,  efusões
cavitárias,  neoplasias
hematopoiéticas,

Vera
Lúcia Dias
da Silva

1 11/03/2020 
09:30h  
Laboratório de 
Análises 
Clínicas 
Veterinária



estudo  do  Liquor
céfalo  raquidiano,
equilíbrio  ácido
básico  e
hidroeletrolítico,
coagulograma.

Medicina 
Veterinária

ICA0125 
-Epidemiologia 
Veterinária

Prova escrita Escopo  da
epidemiologia, cadeia
epidemiológica,
mediadas  de
profilaxias,  curvas
epidêmicas  e
endêmicas,
diagnóstico  das
doenças,  indicadores
de  saúde  pública,
modos  de
parasitismo,  controle
e  erradicação,  níveis
de profilaxia, atuação
do médico veterinário
da  saúde  pública  e
controle de mastite e
brucelose.

Vera
Lúcia Dias
da Silva

1 11/03/2020 
07:30h 
Laboratório de 
Análises 
Clínicas 
Veterinária

Medicina 
Veterinária

ICA0342 - 
Semiologia 
veterinária

1) Prova 
escrita 
específica 
sobre os 
assuntos do 
componente 
curricular; 
(peso 6)

2) Nota final 
obtida pelo 
aluno no 
componente 
curricular; 
(peso 2)

3) Média 
global do 
aluno. (peso 
2)

Introdução a 
Semiologia
Exame físico geral 
dos animais 
domésticos
Semiologia do 
sistema 
cardiovascular dos 
animais domésticos,
Semiologia  do
sistema  respiratório
dos  animais
domésticos

Cecília
Nunes
Moreira

2 10/03/2020
10:00h 
Laboratório de 
Práticas 
Veterinárias

Medicina 
Veterinária

ICA0640 - 
Clínica de 
Pequenos 
Animais 

Prova escrita Doença renal crônica,
Sistema  digestivo  de
felinos,
Endocrinopatias:
Diabetes  mellitus  e
Hiperadrenocorticism
o,  Sistema

Alana
Flavia
Romani;
Andréia
Vitor
Couto  do
Amaral

02 11/03/2020 
14:00h.
Local a definir.



cardiovascular,
Sistema respiratório e
Oftalmopatias. 

Medicina 
Veterinária

ICA0578 - 
Microbiologia 
geral

Prova escrita  Estrutura  das
células bacterianas

 Cultivo,
preservação  e
inativação  de
bactérias

 Genética
bacteriana  e
mecanismos  de
variação genética

 Diagnóstico
laboratorial  de
doenças bacterianas

Agentes
antimicrobianos.

Ariel
Eurides
Stella

01 10/03/2020 
13:30h. 
Laboratório de 
Microbiologia 
Veterinária.

Medicina 
Veterinária

0028 -
Farmacologia
Veterinária

Prova  escrita
específica
sobre  os
assuntos dos
componentes
curriculares
(Farmacologia
). Peso 75%
Média  global
do aluno.
Peso = 25%

-Princípios  e
mecanismos  básicos
da Farmacocinética.

-Farmacodinâmica.

-Farmacologia  do
SNA

-Antiinflamatórios não
esteroidais .

-Antibiolticos.

Doughlas
Regalin

2 10/03/2020
15:00h
sala 3
gabinete 
professores

Zootecnia ICA0570 
Morfofisiologia 
de Plantas 
Forrageiras

Nota  final
obtida  pelo
aluno  no
componente
curricular

- Vera
Lúcia
Banys

1 -

Zootecnia ICA0573 
Estatística em 
experimentação
animal

Nota  final
obtida  pelo
aluno  no
componente
curricular

- Adriana
Luize
Bocchi

1 -

Zootecnia ICA0592 
Principios de 
Melhoramento 
Animal

Nota  final
obtida  pelo
aluno  no
componente
curricular

- Adriana 
Luize 
Bocchi

1 -

Eng. 
Florestal

ICA0107 - 
Ecologia 

Prova  escrita
específica

Conteúdo  do
Componente

Daniela 
Pereira 

1 10/03/2020
17:20-19:00h



Florestal sobre  os
assuntos  do
componente
curricular  e
Nota  final
obtida  pelo
aluno  no
componente
curricular

Curricular  disponível
no  PPC  do  curso  -
https://engenhariaflor
estal.jatai.ufg.br

Dias Prédio
Engenharia
Florestal – sala
de reuniões

Eng. 
Florestal

ICA0521 
Dendrometria

Prova  escrita
específica
sobre  os
assuntos  do
componente
curricular  e
Nota  final
obtida  pelo
aluno  no
componente
curricular

Conteúdo  do
Componente
Curricular  disponível
no  PPC  do  curso  -
https://engenhariaflor
estal.jatai.ufg.br

Thelma 
Shirlen 
Soares

1 10/03/2020
17:20-19:00h
Prédio 
Engenharia 
Florestal – sala 
de reuniões

Eng. 
Florestal

ICA0506 
Fundamentos 
de Ecologia

Prova  escrita
específica
sobre  os
assuntos  do
componente
curricular  e
Nota  final
obtida  pelo
aluno  no
componente
curricular

Conteúdo  do
Componente
Curricular  disponível
no  PPC  do  curso  -
https://engenhariaflor
estal.jatai.ufg.br

Deivid 
Lopes 
Machado

1 10/03/2020
17:20-19:00h
Prédio 
Engenharia 
Florestal – sala 
de reuniões

Eng. 
Florestal

ICA0515 
Metodologia 
Científica e 
Tecnológica

Prova  escrita
específica
sobre  os
assuntos  do
componente
curricular  e
Nota  final
obtida  pelo
aluno  no
componente
curricular

Conteúdo  do
Componente
Curricular  disponível
no  PPC  do  curso  -
https://engenhariaflor
estal.jatai.ufg.br

Deivid 
Lopes 
Machado

1 10/03/2020
17:20-19:00h
Prédio 
Engenharia 
Florestal – sala 
de reuniões

Eng. 
Florestal

ICA0623 
Estatística 
Básica

Prova  escrita
específica
sobre  os
assuntos  do
componente
curricular  e
Nota  final
obtida  pelo
aluno  no
componente

Conteúdo  do
Componente
Curricular  disponível
no  PPC  do  curso  -
https://engenhariaflor
estal.jatai.ufg.br

Edmilson 
Santos 
Cruz 

1 10/03/2020
17:20-19:00h
Prédio 
Engenharia 
Florestal – sala 
de reuniões



curricular

Eng. 
Florestal

ICA0295 
Práticas 
silviculturais

Prova  escrita
específica
sobre  os
assuntos  do
componente
curricular  e
Nota  final
obtida  pelo
aluno  no
componente
curricular

Conteúdo  do
Componente
Curricular  disponível
no  PPC  do  curso  -
https://engenhariaflor
estal.jatai.ufg.br

Robson 
Shaff 
Correa

1 10/03/2020
17:20-19:00h
Prédio 
Engenharia 
Florestal – sala 
de reuniões

Eng. 
Florestal

ICA0537 - 
Propagação de 
espécies 
Florestais

Prova  escrita
específica
sobre  os
assuntos  do
componente
curricular  e
Nota  final
obtida  pelo
aluno  no
componente
curricular

Conteúdo  do
Componente
Curricular  disponível
no  PPC  do  curso  -
https://engenhariaflor
estal.jatai.ufg.br

Danival 
Vieira de 
Freitas

1 10/03/2020
17:20-19:00h
Prédio 
Engenharia 
Florestal – sala 
de reuniões

Eng. 
Florestal

ICA0135 
Estruturas 
Anatômica e 
Identificação da
Madeira

Prova  escrita
específica
sobre  os
assuntos  do
componente
curricular  e
Nota  final
obtida  pelo
aluno  no
componente
curricular

Conteúdo  do
Componente
Curricular  disponível
no  PPC  do  curso  -
https://engenhariaflor
estal.jatai.ufg.br

Juliana 
Ceccato 
Ferreira

1 10/03/2020
17:20-19:00h
Prédio 
Engenharia 
Florestal – sala 
de reuniões

Eng. 
Florestal

ICA0323 
Propriedades 
Físicas e 
Mecânicas da 
Madeira

Prova  escrita
específica
sobre  os
assuntos  do
componente
curricular  e
Nota  final
obtida  pelo
aluno  no
componente
curricular

Conteúdo  do
Componente
Curricular  disponível
no  PPC  do  curso  -
https://engenhariaflor
estal.jatai.ufg.br

Juliana 
Ceccato 
Ferreira

1 10/03/2020
17:20-19:00h
Prédio 
Engenharia 
Florestal – sala 
de reuniões

Agronomia ICA0453 – 
Física do Solo

Prova
Objetiva/Discu
rsiva

Ementa  da  disciplina
disponível  em:
https://agronomia.jatai
.ufg.br/up/163/o/2_-
_Resolucao_CEPEC_
2017_1546.pdf

Piero Iori 1 11/03/2020
17:10h
Laboratório de 
Informática



Agronomia ICA0468 - 
Biologia e 
Manejo de 
Plantas 
Daninhas 

Prova
Objetiva/Discu
rsiva

Ementa  da  disciplina
disponível  em:
https://agronomia.jatai
.ufg.br/up/163/o/2_-
_Resolucao_CEPEC_
2017_1546.pdf

Paulo 
César 
Timossi

2 11/03/2020
17:10h
Laboratório de 
Informática

Agronomia ICA0488 - 
Tecnologia de 
Aplicação de 
Produtos 
Fitossanitários

Prova
Objetiva/Discu
rsiva

Ementa  da  disciplina
disponível  em:
https://agronomia.jatai
.ufg.br/up/163/o/2_-
_Resolucao_CEPEC_
2017_1546.pdf

Paulo 
César 
Timossi

2 11/03/2020
17:10h
Laboratório de 
Informática

Agronomia ICA0452 - 
Topografia

Histórico
Escolar  e
Entrevista

Ementa  da  disciplina
disponível  em:
https://agronomia.jatai
.ufg.br/up/163/o/2_-
_Resolucao_CEPEC_
2017_1546.pdf

Cecília de
Castro 
Bolina

2 11/03/2020
17:10h
Laboratório de 
Informática

Agronomia ICA0456 – 
Construções 
Rurais

Histórico
Escolar  e
Entrevista

Ementa  da  disciplina
disponível  em:
https://agronomia.jatai
.ufg.br/up/163/o/2_-
_Resolucao_CEPEC

Cecília de
Castro 
Bolina

2 11/03/2020
17:10h
Laboratório de 
Informática

Agronomia ICA0572– 
Construções 
Rurais e 
Instalações 
Zootécnicas

Histórico
Escolar  e
Entrevista

Ementa  da  disciplina
disponível  em:
https://agronomia.jatai
.ufg.br/up/163/o/2_-
_Resolucao_CEPEC

Cecília de
Castro 
Bolina

2 11/03/2020
17:10h
Laboratório de 
Informática

Agronomia ICA0449 - 
Desenho 
Técnico

Prova
Objetiva/Discu
rsiva

Ementa  da  disciplina
disponível  em:
https://agronomia.jatai
.ufg.br/up/163/o/2_-
_Resolucao_CEPEC

Marcelo 
Marques 
Costa

1 11/03/2020
17:10h
Laboratório de 
Informática

3.3 Previamente ou no momento da realização das provas o candidato deverá obrigatoria-
mente entregar o extrato acadêmico, a fim de comprovar sua aprovação nas disciplinas
que compõem a área/modulo pretendido. A não apresentação do extrato acadêmico, no
momento da prova, importará a desclassificação do processo seletivo.

3.4 É de responsabilidade do professor orientador aferir o cumprimento do disposto no item
3.3, acima.

3.5 Serão aprovados os candidatos que obtiverem media final igual ou superior a 6,0.

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 relativa.

3.7 A classificação dos candidatos aprovados será realizada de acordo com a média final
do processo, seletivo, sendo este o critério do preenchimento das vagas.

3.8 Professor Orientador da disciplina, após aplicação e correção do exame ou avaliação
de outros critérios de seleção, enviará, até o dia 13/03/2020, à Coordenação de Monitoria
da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias por meio do correio eletrônico moni-
toriaciagra@gmail.com, o resultado da seleção em sua disciplina, especificando:

I - a disciplina em que o exame ocorreu;

II – nota final (até 1 casa decimal) obtida considerado conjuntamente com as demais eta-
pas do certame;

III – Status final atribuído a cada candidato, dentre as seguintes possibilidades:

a) “classificado(a)”

b) “não classificado(a)”

c) “ausente”.

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

4.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 16/03/2020 nos canais oficiais da Unida-
de Acadêmica como: quadro de avisos, endereço eletrônico https://agrarias.jatai.ufg.br/ e 
outros.

4.2. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 18/03/2020, nos 
mesmos canais mencionados no item 4.1.

4.3. A Coordenação de Monitoria Local cadastrará no SIGAA o(s) resultado(s) do processo 
seletivo no dia 18/03/2020.

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

5.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o candidato que dele discordar poderá in-
terpor recurso ao resultado no dia 17/03/2020, por meio do preenchimento e envio do for-
mulário “Solicitação De Recurso Contra os Resultados do Processo Seletivo de Moni-
toria” (ANEXO II) via e-mail: monitoriaciagra@gmail.com

5.2. O resultado final, após análise dos recursos, será divulgado dia 18/03/2020 nos canais
oficiais  da  Unidade  Acadêmica  como:  quadro  de  avisos,  endereço  eletrônico
https://agrarias.jatai.ufg.br/ e outros.

6. DA CONVOCAÇÃO

6.1. Após a divulgação do resultado final do processo seletivo pela Unidade Acadêmica,
o(a)  candidato(a)  aprovado(a)  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 19 a 20/03/2020, via e-mail: monitoriaciagra@gmail.com. No caso do estudante não
enviar nenhuma comunicação pelo e-mail informado, ficará a cargo do Coordenador local
de monitoria a escolha da vaga a ser preenchida.

mailto:monitoriaciagra@gmail.com
mailto:monitoriaciagra@gmail.com
https://agrarias.jatai.ufg.br/
mailto:monitoriaciagra@gmail.com
mailto:monitoriaciagra@gmail.com


6.2.  No dia  23/03/2020  a Coordenação de Monitoria  Local,  via  SIGAA,  convocará os
estudantes selecionados(as) no processo seletivo para o início das atividades.

6.3. Os(as) convocados(as) deverão, no período de 23 a 25/03/2020 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

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

7. DAS BOLSAS

7.1. Os monitores que venham ser contemplados com bolsa serão notificados via e-mail

cadastrado no SIGAA e estes devem responder ao e-mail com o aceite ou não aceite da

bolsa em até três dias após notificação de recebimento da bolsa.

7.2.  Em caso de não preenchimento de possíveis bolsas, previstas no item 2 do Edital

Geral  nº  011/2019,  por  falta  de  candidato  aprovado,  de  documentação  incompleta  ou

descumprimento  dos  prazos  por  parte  dos  discentes  ou  docentes  participantes  deste

processo seletivo, as bolsas serão redistribuídas pela Comissão Regional de Monitoria de

Jataí – UFG.

7.3. A redistribuição  da  bolsa  será  feita  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  e  na  impossibilidade  desta

redistribuição, a bolsa será realocada pela CMREJ.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Monitoria Local e/ou Direção
da Unidade Acadêmica.

Jataí, 18 de dezembro de 2020.

Prof. Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva
Chefe da UAE de Ciências Agrárias



Profª. Erin Caperuto de Almeida
Coordenadora de Monitoria /

UAE de Ciências Agrárias



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Processo Seletivo para preenchimento de vagas pelo Programa de Monitoria para o curso
de graduação.

ANEXO I – CRONOGRAMA

DATA EVENTOS

10 de dezembro de 2020 Publicação do Edital e dos respectivos anexos.

Até 23 de dezembro de 2020
Publicação das Normas Complementares pelas 
Unidades Acadêmicas Especiais.

A partir da publicação das 
normas complementares pela 
Unidade Acadêmica Especial 
até dia 06 de março de 2020

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

10 a 11 de março de 2020
Período para aplicação das avaliações pelas Unidades 
Acadêmicas.

13 de março de 2020
Data limite para orientadores enviarem a coordenação 
de monitoria da UAE CIAGRA os resultados das provas
e/ou demais modalidades de avaliação.

16 de março de 2020

Divulgação do resultado preliminar nos canais oficiais 
da Unidade Acadêmica, como: quadro de avisos, 
endereço eletrônico https://agrarias.jatai.ufg.br/, sítio da
Monitoria e outros.

17 de março de 2020
Prazo para recurso contra o resultado preliminar, deve 
ser realizado via e-mail monitoriaciagra@gmail.com

18 de março de 2020

Divulgação do resultado dos recursos e resultado final 
nos canais oficiais da Unidade Acadêmica, como: 
quadro de avisos, endereço eletrônico 
https://agrarias.jatai.ufg.br/, sítio da Monitoria e outros.

19 e 20 de março de 2020
Prazo para o(a) selecionado(a) em mais de uma vaga 
de monitoria, fazer a opção por uma única vaga, via e-
mail monitoriaciagra@gmail.com

 23 de março de 2020
Convocação dos estudantes selecionados para o 
programa de monitoria.

mailto:monitoriaciagra@gmail.com
https://agrarias.jatai.ufg.br/
mailto:monitoriaciagra@gmail.com
https://agrarias.jatai.ufg.br/


23 a 25 de março de 2020

Prazo para o(a) selecionado(a) aceitar ou recusar a 
monitoria via SIGAA.

SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Meus projetos
de Monitoria  Aceitar ou Recusar Monitoria

No máximo até 15 dias após o 
aceite da monitoria 

Entrega do Plano de Trabalho

A partir de 25 de março de 
2020

Início das atividades.



ANEXO II

SOLICITACAO DE RECURSO CONTRA OS RESULTADOS DO
PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA

DATA DA SOLICITACAO: ______/______/______ 

DATA DE PUBLICACAO DO RESULTADO: _____/______/______

NOME DO(A) CANDIDATO(A):

CURSO:                                                                            N° DE MATRICULA:

PERIODO:

TELEFONE RESIDENCIAL:                                        TELEFONE CELULAR:

E-MAIL:

ARGUMENTACAO:

Jatai, ____ de _______________ de 2020. 

________________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)




