
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

Normas Complementares ao Edital PROGRAD nº. 07/2022 - Programa de Monitoria da 

UFJ 

 

O(A) CHEFE DA UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE JATAÍ, torna pública as Normas Complementares ao Edital PROGRAD nº.07 

de 29 de junho de 2022, visando a seleção de discentes dos cursos de graduação para o 

Programa de Monitoria 2022/1. Este edital e informações relacionadas podem ser acessadas 

em https://monitoria.jatai.ufg.br/  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. São concebidas duas modalidades de monitoria: 

1.1.1. Monitoria remunerada, na qual o(a) monitor(a) receberá uma bolsa mensal, de acordo 

com a legislação vigente e na forma do item 2.1 do Edital PROGRAD nº 07/2022; 

1.1.2. Monitoria voluntária, na qual o(a) monitor(a) não receberá bolsa e nenhum tipo de 

compensação financeira, visto que  atua de forma voluntária.  

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 VAGAS DE MONITORIA (REMUNERADA E/OU VOLUNTÁRIA) 

2.1. O período de vigência deste Edital é de agosto de 2022 a dezembro de 2022, conforme 

calendário acadêmico aprovado na Reunião do CONSUNI. 

2.2. Os discentes contemplados com a vaga de monitoria remunerada receberão o valor 

mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

2.3. A distribuição de bolsas nos cursos da Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias deverá 

obrigatoriamente seguir os seguintes critérios, considerando os pesos atribuídos: número 

total de discentes atendidos (35%), taxa de reprovação (35%) e carga horária total da 
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disciplina (30%), considerando como base de dados o último ano de oferta presencial da 

disciplina.  

2.3.1. Em caso de empate serão utilizados como critérios de desempate, nesta ordem:  

1) taxa de reprovação,  

2) número de discentes atendidos,  

3) carga horária total da disciplina e  

4) disciplina com maior carga horária prática. 

2.3.2. A princípio, cada discente poderá ser monitor(a) de apenas uma disciplina. Caso o(a) 

mesmo(a) seja aprovado(a) em outra disciplina que também deseje assumir, o(a) discente 

só poderá ser convocado(a) caso não haja outros(as) aprovados(as) aptos(as) a aceitarem 

a convocação na segunda monitoria pretendida. Ressalta-se que o discente não poderá 

acumular bolsas, exceção prevista no Edital PROGRAD nº 07/2022. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. Poderá se inscrever o(a) discente devidamente matriculado (a) em curso de Graduação 

da UFJ e com aprovação no componente curricular pleiteado. Em caso de vagas em áreas 

o(a) discente deve ter sido(a) aprovado(a) em todos os componentes curriculares que a 

compõem. 

3.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente via SIGAA, a partir da publicação destas 

normas complementares até dia 09/08/2022: 

 

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

oportunidades / Monitoria 

 

3.3. O(a) discente poderá realizar no máximo duas (02) inscrições em duas 

disciplinas/componentes diferentes neste processo seletivo. 

3 .4. Após a realização da sua inscrição no SIGAA, e dentro do prazo de inscrição, o(a) 

discente deverá enviar e-mail para monitoriaciagra@gmail.com  com a ordem de preferência 

de disciplinas nas quais ele(a) se inscreveu (quando for o caso). Em caso de aprovação em 

mais de uma disciplina, essa ordem será usada para definir em qual disciplina ele(a) será 

convocado(a). 

3.5. Ressalta-se que é de responsabilidade do(a) discente entregar uma cópia, ou enviar 

para o e-mail informado nas Normas Complementares quando for o caso, seu extrato 
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acadêmico no momento da prova, para comprovar sua aprovação no componente curricular 

pleiteado. A NÃO APRESENTAÇÃO do extrato acadêmico, implicará na desclassificação do 

processo seletivo. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. O exame de seleção será realizado pelo(a) Professor(a) orientador(a) e incluirá  um ou 

mais dos seguintes critérios definidos no Quadro do item 4.3:  

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

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

3) Nota final obtida pelo(a) discente no componente curricular; 

4) Média relativa do(a) discente; 

5) Média global do(a) discente. 

4.2. Caso o(a) discente não esteja devidamente inscrito via SIGAA, em hipótese 

alguma poderá realizar a prova, bem como não apresente seu extrato acadêmico, 

sob pena de ser desclassificado caso faça a seleção.



 

4.3. Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), quantidade de vagas, critérios de seleção, datas e locais/horários 

previstos para realização das provas e modalidade de monitoria deste processo seletivo estão apresentados no quadro a seguir. 

 

Curso 
Componente Curricular e 

código 

Pré-requisito para a 

vaga 

Assunto da prova 

 
Professor(a) 

Nº de 

vagas 

Data/Hora/Local  

(Presencial) 
Monitoria 

Agronomia 
Física do Solo 

ICA0453 
Ter cursado a disciplina 

Características e 

propriedades físicas dos 
solos: textura, estrutura, 

porosidade, 

consistência, densidade, 
água e aeração do solo. 

Coleta e preparo de 

amostras indeformadas.  

Piero Iori 1 

Auditório do 

Curso de 

Agronomia 
(12 de Agosto) 

Remunerada 

Agronomia 
Fitopatologia II 

ICA0469 
Ter cursado a disciplina 

Ciclo das relações 

patógeno-hospedeiro, 

Fisiologia e genética das 
interações patógeno-

hospedeiro. 

Sintomatologia e 
diagnóstico das doenças 

de plantas.  

Luciana 

Celeste 
Carneiro 

1 

Auditório do 
curso de 

Agronomia 

(12 de Agosto) 

Remunerada 

Agronomia 
Topografia 

ICA0452 
Ter cursado a disciplina 

Entrevista: 
Disponibilidades de 

horários, histórico 

escolar, uso dos 
instrumentos de 

topografia, manuseio 

do(s) programa(s) Excel 

ou LibreOffice ou 
AutoCAD e uso da 

calculadora científica 

Cecília de 

Castro Bolina 
1 

Auditório do 
curso de 

Agronomia 

(12 de Agosto) 

Voluntária 

Engenharia 

Florestal 

Propagação de Espécies  

florestais 
ICA0537 

Ter sido aprovado na 

disciplina 

Instalação de viveiros 
florestais. Aspectos 

gerais da propagação de 

plantas florestais. Tipos 
de propagação - 

sexuada e assexuada. 

Métodos e técnicas de 

Danival Vieira 

de Freitas 
2 

12/08/22 às 
13h30min no 

Laboratório de 

Silvicultura 

Voluntária 



 

propagação. 
Embalagens usadas na 

produção de mudas. 

Substratos. Adubação. 
Irrigação. Qualidade 

morfofisiológica das 

mudas. Tratos culturais. 
Minijardim clonal. 

Controle de pragas e 

doenças no viveiro. 
Transporte de mudas. 

Padrão de qualidade de 

mudas 

Engenharia 

Florestal 

Fundamentos de Ecologia 

ICA0506 

Ter sido aprovado na 

disciplina 

Ecologia de populações. 

Ecologia de 

Comunidades. Fatores 
ecológicos. Fluxo de 

energia no ecossistema 

florestal. Sucessão 
florestal e dinâmica de 

clareiras. 

Deivid Lopes 

Machado 
2 

12/08/22 às 

15h30min no 

Laboratório de 
Ecologia 

Florestal 

Voluntária 

Engenharia 
Florestal 

Metodologia Científica e 

Tecnológica 

ICA0515 

Ter sido aprovado na 
disciplina 

Métodos e técnicas 
científicas. Técnica e 

tecnologia. A tecnologia 

e suas características. 
Ciência, tecnologia e a 

questão humana. Tipos 

de pesquisa. 
Características e tipos 

de pesquisa. Etapas da 

pesquisa. Projeto de 
pesquisa. 

Deivid Lopes 
Machado 

2 

12/08/22 às 
15h30min  no 

Laboratório de 

Ecologia 
Florestal 

Remunerada 

Engenharia 
Florestal 

Estatística Básica 
ICA0516 

Ter sido aprovado na 
disciplina 

Todo o conteúdo da 

disciplina  de Estatística 

Básica 

Edmilson 
Santos Cruz 

1 

12/08/2022, às 

13h30min, no 
Laboratório de 

Manejo Florestal 

Remunerada 

Engenharia 
Florestal 

Ecologia Florestal 
ICA0522 

Ter sido aprovado na 
disciplina 

Todo o conteúdo da 

disciplina de Ecologia 

Florestal 

Daniela Pereira 
Dias 

1 

12/08/22 às 
13h30min no 

Laboratório de 

Ecologia 
Florestal 

Voluntária 



 

Engenharia 
Florestal 

Propriedades Físicas e 

Mecânicas da Madeira 

ICA0526 

Ter sido aprovado na 
disciplina 

Propriedades físicas, 

propriedades mecânicas, 
propriedades térmicas, 

elétricas e acústicas 

Juliana 

Ceccato 

Ferreira 

1 

12/08/2022, às 
09h30min no  

Laboratório de 

Madeiras e 
Materiais 

(LAMM), sala 15 

da Engenharia 
Florestal 

Voluntária 

Medicina 

Veterinária 

Parasitologia Veterinária I 

ICA0269 

Aprovação em 

Parasitologia Veterinária I 
Montar um Plano de 

Monitoria com horários e 

estratégias para levar no 
dia da prova 

Carrapatos, Pulgas e 

Miíases + Entrevista 

Dirceu 

Guilherme de 
Souza Ramos 

2 

12/08/2022 às 

13h30min no 
Laboratório de 

Patologia e 

Parasitologia 
Veterinária 

Voluntária 

Medicina 

Veterinária 

Histologia Veterinária I 

ICA0179 

Ter sido aprovado na 

disciplina 

1. Técnicas de 

utilização do 
microscópio óptico 

2. Técnica de 

preparação de 
lâminas histológicas 

3. Tecido epitelial 

4. Tecido conjuntivo 
propriamente dito 

5. Tecido adiposo 

6. Tecido cartilaginoso 
7. Tecido ósseo 

8. Tecido muscular 

9. Tecido nervoso 

Valcinir Aloisio 

Scalla Vulcani 
3 

11/08/2022 

9h30min 
Local: 

Laboratório de 

Anatomia Animal 

Voluntária 

Medicina 

Veterinária 

Epidemiologia Veterinária 

ICA0627 
 

Noções sobre 

epidemiologia; 
indicadores 

epidemiológicos; 

determinantes da 
doença; modos de 

parasitismo; escopo da 

epidemiologia; controle e 
erradicação; cadeia 

epidemiológica; medidas 

de profilaxia. 

Vera Lúcia Dias 

da Silva 
1 

Data: 11/08/2022 

das 09h30min às 

11h10min. A 
avaliação e 

seleção será 

realizada através 
de prova teórica 

realizada no 

Laboratório de 
Análises Clínicas 

Veterinária. 

Favor enviar 
extrato 

Voluntária 



 

acadêmico para 
e-mail 

veradias@ufj.ed

u.br 

Medicina 

Veterinária 

Interpretação de Exames 

Laboratoriais de Cães e Gatos 

ICA0670 

 

Interpretação de 

hemograma; 

Interpretação dos testes 
de avaliação hepática, 

pancreática e renal; 

Interpretação do 
coagulograma; 

Interpretação de função 

tireóide e adrenal; 
Interpretação do 

lipidograma; 

Interpretação de testes 
da hemogasometria; 

Interpretação 

laboratoriail das efusões 
cavitárias e do LCR; 

Interpretação do 

proteinograma. 

Vera Lúcia Dias 
da Silva 

1 

Data: 11/08/2022 
das 09h30min às 

11h10min. A 

avaliação e 
seleção será 

realizada através 

de prova teórica 
realizada 

Laboratório de 

Análises Clínicas 
Veterinária. 

Favor enviar 

extrato 
acadêmico para 

e-mail 

veradias@ufj.ed
u.br 

Voluntária 

Medicina 
Veterinária 

Patologia Especial Veterinária 
ICA0277 

Cursado e ter sido 

aprovado nas disciplinas 

de ICA0281 - Patologia 
Geral e ICA0277 - 

Patologia Especial 

Veterinária 

Patologia dos sistemas 

cardiovascular, 
respiratório, tegumentar, 

hepático e urinário. 

Técnicas de necropsia e 
processamento 

histológico. 

Klaus Casaro 
Saturnino 

2 

11/08/2022, às 

14h00min, 

Laboratório de 
Patologia e 

Parasitologia 

Veterinária, 
Bloco 2, Sala 

209, Campus 

Jatobá 

Remunerada 

Medicina 
Veterinária 

Farmacologia Veterinária 
ICA0140 

Não tem 

Farmacocinética, 

depressores seletivos do 

SNC, depressores não 
seletivos do SNC, 

antibióticos e 

antiinflamatórios. 

Doughlas 
Regalin 

2 

12/08/2022 às 

14h00min 

Direção HV 
Remunerada 

Medicina 

Veterinária 

Técnica Operatória 

ICA0356 

Ter sido aprovado na 

disciplina 

Nota da Disciplina 

Média Global 

 
Prova Teórica: 

Thiago André 
Salvitti de Sá 

Rocha 

2 
12/08/2022 

as 14h00min 
Voluntária 
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Terminologia (sufixo e 
prefixo), Suturas, 

preparo de paciente, 

Antissepsia e assepsia 

Laboratório de 
Anatomia 

Veterinária 

 
Favor enviar 

extrato 

acadêmico para 
e-mail 

thiago.rocha@ufj

.edu.br 

Medicina 

Veterinária 
 

Anatomia Veterinária I 

ICA0025 

Ter sido aprovado na 

disciplina 

Prova Prática: 

Osteologia, Artrologia e 

Miologia. 
 

Prova teórica: 

Osteologia,   Artrologia, 
Miologia, tegumento e 

Circulatório. 

Cassio 
Aparecido 

Pereira 

Fontana 

3 

12/08/2022 

9h30min 
Local: 

Laboratório de 

Anatomia 
Veterinária 

Voluntária 

Medicina 

Veterinária 

Tecnologia e Inspeção de Leite, 

Ovos, Mel e Derivados 
ICA0363 

Ter sido aprovado na 

diciplina 

Média global e nota da 

disciplina 

Cleusely 

Matias de 
Souza 

1 

11/08/2022 
9h00min 

Favor enviar 

Extrato 
acadêmico 

cleusely.souza@

ufj.edu.br 

Voluntária 

Medicina 

Veterinária 

Sanidade de Aves 

ICA0334 

Ter sido aprovado na 

diciplina 

Média global e nota da 

disciplina 

Cleusely 
Matias de 

Souza 

1 

11/08/2022 

10h30min 

Favor enviar 
Extrato 

acadêmico 

cleusely.souza@
ufj.edu.br 

Voluntária 

Zootecnia 
Forragicultura e Pastagens 

ICA0608 

Aprovado em 

Forragicultura e 
Pastagens 

Nota da disciplina 
Vera Lúcia 

Banys 
1 

11/08/2022 às 

08h00min 
Remunerada 

Zootecnia 

Caprinocultura 

ICA0613 
 

Aprovado em 

Ovinocultura ou 
Caprinocultura 

Nota da disciplina 

Roberta de 

Moura Assis 
Lima 

1 
11/08/2022 às 

08h00min 
Voluntária 



 

Zootecnia 

Estatística em Experimentação 

Animal 
ICA0573 

Aprovado em Estatística 

em Experimentação 
Animal 

Média da disciplina 
Estatística em 

Experimentação Animal 

e Bioestatística 

Adriana Luize 

Bocchi 
1 N/A Voluntária 

Zootecnia 

Princípios de Melhoramento 

Animal 

ICA0592 

Aprovado em Princípios 
de Melhoramento Animal 

Nota na disciplina 
Adriana Luize 

Bocchi 
1 N/A Voluntária 

Zootecnia 

e Medicina 
Veterinária 

Melhoramento Genético Animal 

ICA0628 

Aprovado em 
Melhoramento Genético 

Animal ou Princípios de 

Melhoramento Animal 

Nota na disciplina de 

Melhoramento Genético 

Animal ou Princípios de 
Melhoramento Animal 

 

Adriana Luize 

Bocchi 
1 N/A Voluntária 

Zootecnia 
Análise de Avaliação de 

Alimentos 

ICA 0606 

Aprovado em Análise de 

Avaliação de Alimentos 
Nota na disciplina Marcia Dias 1 N/A Voluntária 

Zootecnia 
Tecnologia de Carne, Couro e 

Ovos 

ICA 0617 

Aprovado em Tecnologia 

de carne, couro e ovos 
Nota na disciplina Marcia Dias 1 N/A Voluntária 

Zootecnia 
Nutrição de Ruminantes 

ICA 0591 

Aprovado em Nutrição de 

Ruminantes 
Nota na disciplina 

Ana Luisa 
Aguiar de 

Castro 

1 N/A Voluntária 

Zootecnia 
Tecnologia de Leite e Produtos 

Lácteos 

ICA 0618 

Aprovado em Tecnologia 

de leite e produtos lácteos 
Nota na disciplina Marcia Dias 1 N/A Voluntária 

Zootecnia e 

Medicina 
Veterinária 

Produção de Bovinos de Corte 

ICA0650 

Aprovado em 
Bovinocultura de Corte ou 

Produção de Bovinos de 

Corte 

Nota das disciplinas 
Bovinocultura de Corte 

ou Produção de Bovinos 

de Corte 

Vinicio Araujo 

Nascimento 
1 N/A Voluntária 

Zootecnia 
Bubalinocultura 

ICA0582 

Aprovado em 

Bubalinocultura 
Nota na disciplina 

Vinicio Araujo 

Nascimento 
1 N/A Voluntária 

Zootecnia 
e Medicina 

Veterinária 

Bovinocultura Leiteira 

ICA0593 

Aprovado em 

Bovinocultura Leiteira 
Nota na disciplina 

Edgar Alain 

Collao Saenz 
1 

11/08/2022 às 

09h00min 
Remunerada 

Zootecnia 
e Medicina 

Veterinária 

Nutrição e Alimentação Animal 

ICA0630 

Aprovado em Nutrição e 

alimentação Animal 
Nota na disciplina 

Edgar Alain 

Collao Saenz 
1 

11/08/2022 às 

09h30min 
Voluntária 



 

4.4. A aplicação das avaliações e a coleta do extrato acadêmico dos(as) candidatos(as) 

serão de responsabilidade do(a) professor(a) responsável pela aplicação da prova. 

4.5. O(a) candidato(a) poderá concorrer a no máximo duas disciplinas/componentes 

curriculares diferentes, desde que possua os requisitos necessários e que as datas e 

horários de realização da seleção para as diferentes disciplinas/componentes curriculares 

não coincidam. 

4.6. Caso o(a) candidato(a) aprovado(a) em mais de uma disciplina não tenha manifestado 

sua ordem de preferência de disciplinas como definido no item 3.4, a Coordenação de 

Monitoria irá escolher em qual disciplina o(a) candidato(a) será convocado(a), usando como 

critério o objetivo de ter monitores(as) convocados(as) no maior número possível de 

disciplinas. 

4.7. Para aprovação na monitoria, o(a) candidato(a) deve obter nota final maior ou igual a 

6,0 (seis) pontos. A aprovação no processo seletivo não garante a vaga do(a) discente como 

monitor(a), mas apenas o(a) possibilita de constar na lista classificatória final. 

4.8. No cálculo da nota final, após aplicação dos critérios de desempate, o resultado será 

apresentado até a primeira casa decimal, desprezando-se as frações menores que 0,05 

(cinco centésimos), arredondadas para a decimal mais próxima, se os centésimos forem 

iguais ou superiores a 5 (cinco). 

4.9. No caso de empate deve-se obedecer à seguinte ordem de prioridade na definição 

dos(as) candidatos(as) selecionados(as): 

1) maior média no(s) componente(s) curricular(es); 

2) maior percentual de integralização; 

3) maior média relativa. 

4.10. A classificação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) será realizada de acordo com a 

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

4.11. O(a) Professor(a) Orientador(a) da disciplina, após aplicação e correção do exame ou 

avaliação de outros critérios de seleção, enviará até o dia 14/08/2022, ao(à) representante 

de monitoria do seu curso o resultado da seleção, especificando: 

1)  a disciplina (ou área) em que o exame ocorreu; 

2) nota final (até 1 casa decimal) obtida considerado conjuntamente com as demais etapas 

do certame; 

3) status final atribuído a cada candidato(a), dentre as seguintes possibilidades: 

a) “classificado(a)” 

b) “não classificado(a)” 



 

c)  “ausente”. 

O(a) representante da monitoria de cada curso deverá enviar os resultados até dia 

15/08/2022 à Coordenação de Monitoria da Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias por 

meio do correio eletrônico monitoriaciagra@gmail.com.  

 

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

5.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 16/08/2022 no endereço eletrônico da 

Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias: https://agrarias.jatai.ufg.br  

5.2. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 19/08/2022, no mesmo 

endereço eletrônico mencionado no item 5.1. 

5.3. A Coordenação de Monitoria Local cadastrará no SIGAA o(s) resultado(s) do processo 

seletivo no dia 22/08/2022. 

 

6. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

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

interpor recurso ao resultado no dia 17/08/2022, por meio do preenchimento e envio do 

formulário “Solicitação De Recurso Contra os Resultados do Processo Seletivo de 

Monitoria” (ANEXO II) via e-mail: monitoriaciagra@gmail.com 

6.2. O resultado final, após análise dos recursos, será divulgado dia 19/08/2022 no endereço 

eletrônico da Unidade Acadêmica: https://agrarias.jatai.ufg.br 

 

7. DA CONVOCAÇÃO 

7.1. No dia 22/08/2022 a Coordenação de Monitoria Local, via SIGAA, convocará os(as) 

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

7.2. Os(as) convocados(as), a contar da convocação feita pelo SIGAA, deverão aceitar ou 

recusar a convocação para o início das atividades de monitoria, conforme orientação abaixo: 

 

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

Monitoria. 

 

7.3. O(a) candidato(a) convocado(a) que não realizar o aceite no prazo de até 48 horas 

após a convocação será automaticamente desconvocado(a) pelo sistema, para que 

o(a) próximo(a) discente aprovado(a) seja convocado(a).  
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mailto:monitoriaciagra@gmail.com


 

7.4. Ao aceitar a monitoria, o(a) convocado(a) estará ativo(a) como monitor(a) e deverá 

contactar o(a) Professor(a) orientador(a) para início das atividades. 

7.5. A bolsa de monitoria será concedida mensalmente ao(à) discente selecionado(a) de 

acordo com a ordem de classificação, de agosto de 2022 a dezembro de 2022, conforme 

calendário acadêmico aprovado na Reunião do CONSUNI. 

7.6. É vedada a acumulação de bolsa de monitoria com outra modalidade de bolsa 

acadêmica, com exceção daquelas de Assistência Estudantil. 

7.7. Caso o(a) monitor(a) seja aprovado(a) na vaga de monitoria remunerada, mas não 

deseje receber a bolsa, seja em razão de já ser beneficiário(a) de outra modalidade de 

bolsa ou por qualquer outro motivo, deve manifestar a RECUSA logo após a publicação do 

resultado final do processo seletivo, via portal SIGAA. 

7.8. Caso o(a) discente seja selecionado(a) em mais de uma monitoria, ele(a) poderá 

recusar via portal SIGAA. 

7.9. Os(as) discentes selecionados(as) para a monitoria remunerada devem 

OBRIGATORIAMENTE atualizar os dados bancários no SIGAA. 

7.10. Para as duas modalidades de monitoria os(as) discentes selecionados deverão 

OBRIGATORIAMENTE atualizar o endereço de e-mail no SIGAA, sendo exclusivamente 

pelo domínio da UFJ (@ufj.edu.br). 

 

8. DA CERTIFICAÇÃO 

8.1. Ao(À) discente que houver preenchido todos os requisitos solicitados via sistema e 

concluir com aproveitamento a monitoria será concedido o Certificado de Monitoria, que será 

disponibilizado no SIGAA com a respectiva carga horária, após a submissão do Relatório 

Final pelo(a) monitor(a) e validação do mesmo pelo(a) Orientador(a). 

8.2. O Certificado de Monitoria fará distinção entre os dois tipos de monitoria – remunerada 

e voluntária. 

8.3. As atividades de monitoria são classificadas como Atividades Complementares, 

conforme Resolução CEPEC nº 1557R/2017 art. 14, §1º, reeditada com as alterações 

introduzidas pelas Resoluções CEPEC n. 1612 de 30 de novembro de 2018 e n. 1661 de 

29 de novembro de 2019. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 

9.1. O(A) professor(a) orientador(a) e monitor(a) contemplado com a BOLSA deverão 

elaborar o Plano de Trabalho em conjunto. Posteriormente, o(a) professor(a) orientador(a) 

deverá anexar/disponibilizar o Plano de Trabalho no processo SEI que foi notificado sobre 

a disponibilidade da bolsa para seu componente curricular. Em hipótese alguma o Plano de 

Trabalho deverá ser enviado à PROGRAD. 

9.2. O envio e a validação do Relatório Final de Monitoria no SIGAA é imprescindível para 

que o(a) mesmo(a) possa concorrer às vagas em editais de monitoria subsequentes. 

9.3. O(A) discente, ao se inscrever no Edital PROGRAD nº07/2022 para concorrer à 

monitoria remunerada ou voluntária do Programa de Monitoria, concorda, 

automaticamente, com seus termos e condições. 

9.4. Em caso de não preenchimento das vagas contempladas com bolsa de monitoria a 

redistribuição será feita respeitando os critérios de distribuição de vagas estabelecido no 

item 2.3. 

9.4.1. A redistribuição ocorrerá, primeiramente, dentro do curso ao qual a vaga de monitoria 

foi disponibilizada, não havendo disciplinas ofertadas pelo curso, a redistribuição ocorrerá 

dentro da Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial, sendo destinada ao curso 

que ofertou mais vagas de monitoria. Caso não haja disciplinas será redistribuída para a 

Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial que ofertou mais vagas. 

9.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Monitoria da UFJ e/ou pela 

Pró-reitoria de Graduação da UFJ. 

Jataí, 04 de julho de 2022. 

 

 

 

Chefe da Unidade Acadêmica  de Ciências Agrárias 
 
 
 
 

Coordenador(a) de Monitoria 
Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias 

 



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

Edital do Processo Seletivo de Monitoria da UFJ nº 07/2022 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

DATA EVENTOS 

29/06/2022 (quarta) 
Publicação do Edital e dos respectivos anexos no site da 

PROGRAD. 

Até 04/07/2022 (segunda) 

Publicação das Normas Complementares pelas 

Unidades Acadêmicas/Acadêmicas Especiais e 

PROGRAD. 

A partir da publicação das 
Normas Complementares até 

dia 09/08/2022 (terça) 

Período de inscrição via SIGAA, conforme os 

seguintes passos: 

SIGAA >> Portal Discente >> Monitoria >> Inscrever-se 

em Seleção de Monitoria >> Buscar oportunidades >> 

Monitoria 

10/08/2022 (quarta) 

Envio da lista de inscritos no processo seletivo pelos 

Coordenadores de Monitoria das Unidades 

Acadêmicas/Acadêmicas Especiais para os docentes 

orientadores. 

11 e 12/08/2022 (quinta e 

sexta) 

Período para aplicação das avaliações pelas Unidades 

Acadêmicas/Acadêmicas Especiais. 

14/08/2022 (domingo) 

Data limite para os(as) orientadores(as) enviarem ao(à) 

representante de monitoria do curso os resultados das 

provas e/ou demais modalidades de avaliação. 

15/08/2022 (segunda) 

Data limite para os(as) representantes dos cursos 

enviarem à Coordenação de Monitoria da Unidade 

Acadêmica/Acadêmica Especial os resultados das 

provas e/ou demais modalidades de avaliação. 

16/08/2022 (terça) 

Divulgação do resultado preliminar no endereço 

eletrônico (https://agrarias.jatai.ufg.br)  

 



 

17/08/2022 (quarta) 
Prazo para recurso contra o resultado preliminar, deve 

ser realizado via e-mail (monitoriaciagra@gmail.com)  

19/08/2022 (sexta) 
Divulgação do resultado do resultado final no endereço 

eletrônico (https://agrarias.jatai.ufg.br)  

22/08/2022 (sexta) 
Início da convocação dos(as) discentes 

selecionados(as) para o programa de monitoria. 

 

22/08/2022 a 24/08/2022 

Prazo para o(a) selecionado(a) aceitar ou recusar a 
monitoria via SIGAA. (até 48 horas após a 
convocação) 
 
SIGAA >> Portal Discente >> Monitoria >> Meus projetos 

de Monitoria >> Aceitar ou Recusar Monitoria 

22/08/2022 (segunda) Início das atividades. 

 



 

ANEXO II 
 
 

SOLICITAÇÃO DE RECURSO CONTRA OS RESULTADOS DO 
PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA 

 
 
DATA DA SOLICITAÇÃO: ______/______/______  
 
 
DATA DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO: _____/______/______ 
 
 
NOME DO(A) CANDIDATO(A): 
 
 
CURSO:                                                                            N° DE MATRÍCULA: 
 
 
PERÍODO: 
 
 
TELEFONE RESIDENCIAL:                                        TELEFONE CELULAR: 
 
 
E-MAIL: 
 
 
ARGUMENTAÇÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jatai, ____ de _______________ de 2022. 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do (a) candidato (a) 
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