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Este Plano de trabalho de monitoria destina-se a descrição das atividades de monitoria propostas no projeto de ensino
“Monitoria, Departamento de Ecologia, ICB, UFG” e também o estabelecimento de critérios para a seleção dos
estudantes dos cursos de graduação para o desenvolvimento de atividades no período letivo de 2022/1, em
conformidade com a Resolução CEPEC/UFG nº 1693, de 10 de setembro de 2021 e o Edital PROGRAD nº. 150 de 12
de abril de 2022.

 

ATIVIDADES DE MONITORIA

A carga horária destinada às atividades para cada monitor(a) é de 12 (doze) horas semanais e serão concedidas duas
modalidades de monitoria, sendo:

a) 4 vagas de monitoria remunerada: o monitor receberá uma bolsa mensal, sendo valores e período estabelecidos em
edital a ser publicado pela Comissão de Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia.

b) 30 vagas de monitoria voluntária: o monitor não receberá bolsa.

 

Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), quantidade de vagas e modalidade de monitoria, critérios de
seleção e descrição das atividades estão apresentados a seguir:

 

COMPONENTE
CURRICULAR
VINCULADO -
CÓDIGO:

ORIENTADOR Nº DE VAGAS
/NATUREZA CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO:

 

Zoologia dos

Vertebrados -
ICB0510

 

Prof. Natan
Medeiros
Maciel

3 voluntárias 1ª etapa - Prova escrita específica a ser aplicada no dia 6 de
junho de 2022, entre 10h e 12h (informações sobre o local da
prova serão divulgadas por e-mail  aos candidatos inscritos).

2ª etapa - Média final obtida pelo estudante no componente
curricular (enviar o histórico acadêmico por meio do formulário
disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVSEfxE-



wjh0ReQAQakS7IlTTzqJALiU4DNfKkrMB4qFjuQ/viewform?
usp=sf_link até o dia 2 de junho de 2022).

- As duas etapas terão o mesmo peso e a nota final será a média
aritmética das notas obtidas em cada etapa.

- Pré-requisitos para inscrição, nota mínima para aprovação,
arredondamento da nota final e critérios de desempate, seguem
as normas estabelecidas pelo Edital PROGRAD nº. 150 de 12 de
abril de 2022.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

1. Planejar atividades (reuniões com professor orientador); 

2. Auxiliar/acompanhar o professor durante as aulas teóricas e práticas;

3. Auxiliar o professor na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e
sessões de estudo);

4. Auxiliar o professor no desenvolvimento de atividades;

5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular;

6. Participar de reuniões periódicas com o professor orientador para avaliação das atividades de monitoria;

7. Outras atividades a serem combinadas com o professor orientador;

8. Estar disponível para auxiliar nas aulas práticas no período indicado no quadro de horários abaixo.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*

Período 2ª
feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Matutino  X    

Vespertino      

Noturno      

*Serão combinados outros horários com o professor orientador a fim de cumprir as 12h/semanais da atividade de
monitoria.

 

 

COMPONENTE
CURRICULAR
VINCULADO -
CÓDIGO:

ORIENTADOR Nº DE VAGAS
/NATUREZA CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO:

  



Biologia e
Zoologia -
ICB0103

Prof. Rodrigo
Damasco Daud

1 remunerada e 3
voluntárias

1ª etapa - Prova escrita específica a ser aplicada no dia 6 de
junho de 2022, entre 10h e 12h (informações sobre o local da
prova serão divulgadas por e-mail  aos candidatos inscritos).

2ª etapa - Média final obtida pelo estudante no componente
curricular (enviar o histórico acadêmico por meio do formulário
disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVSEfxE-
wjh0ReQAQakS7IlTTzqJALiU4DNfKkrMB4qFjuQ/viewform?
usp=sf_link até o dia 2 de junho de 2022).

- As duas etapas terão o mesmo peso e a nota final será a média
aritmética das notas obtidas em cada etapa.

- Pré-requisitos para inscrição, nota mínima para aprovação,
arredondamento da nota final e critérios de desempate, seguem
as normas estabelecidas pelo Edital PROGRAD nº. 150 de 12 de
abril de 2022.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

1. Planejar atividades (reuniões com professor orientador); 

2. Auxiliar/acompanhar o professor durante as aulas teóricas e práticas;

3. Auxiliar o professor na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e
sessões de estudo);

4. Auxiliar o professor no desenvolvimento de atividades;

5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular;

6. Participar de reuniões periódicas com o professor orientador para avaliação das atividades de monitoria;

7. Outras atividades a serem combinadas com o professor orientador;

8. Estar disponível para auxiliar nas aulas no período indicado no quadro de horários abaixo.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*

Período 2ª
feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Matutino X     

Vespertino  X    

Noturno      

*Serão combinados outros horários com os professores orientadores a fim de cumprir as 12h/semanais da atividade de
monitoria.

 

 



COMPONENTE
CURRICULAR
VINCULADO -
CÓDIGO:

ORIENTADOR Nº DE VAGAS
/NATUREZA CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO:

 

Bioestatística -
ICB0884

 

Profa. Luísa

Mafalda Gigante

Rodrigues

Carvalheiro

1 remunerada e 3
voluntárias

1ª etapa - Prova escrita específica a ser aplicada no dia 6 de
junho de 2022, entre 10h e 12h (informações sobre o local da
prova serão divulgadas por e-mail  aos candidatos inscritos).

2ª etapa - Média final obtida pelo estudante no componente
curricular (enviar o histórico acadêmico por meio do formulário
disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVSEfxE-
wjh0ReQAQakS7IlTTzqJALiU4DNfKkrMB4qFjuQ/viewform?
usp=sf_link até o dia 2 de junho de 2022).

- As duas etapas terão o mesmo peso e a nota final será a média
aritmética das notas obtidas em cada etapa.

- Pré-requisitos para inscrição, nota mínima para aprovação,
arredondamento da nota final e critérios de desempate, seguem
as normas estabelecidas pelo Edital PROGRAD nº. 150 de 12
de abril de 2022.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

1. Planejar atividades (reuniões com professor orientador); 

2. Auxiliar/acompanhar o professor durante as aulas teóricas e práticas;

3. Auxiliar o professor na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e
sessões de estudo);

4. Auxiliar o professor no desenvolvimento de atividades;

5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular;

6. Participar de reuniões periódicas com o professor orientador para avaliação das atividades de monitoria;

7. Outras atividades a serem combinadas com o professor orientador;

8. Estar disponível para auxiliar nas aulas no período indicado no quadro de horários abaixo.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*

Período 2ª
feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Matutino X     

Vespertino      

Noturno      



*Serão combinados outros horários com a professora orientadora a fim de cumprir as 12h/semanais da atividade de
monitoria.

 

 

COMPONENTE
CURRICULAR
VINCULADO -
CÓDIGO:

ORIENTADOR Nº DE VAGAS
/NATUREZA CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO:

 

Entomologia
Forense
(Tópicos em
Biologia -
ICB0752,
Tópicos em
Ecologia 1 -
ICB0883)

 

 

Prof. Welinton

Ribamar Lopes
3 voluntárias

1ª etapa - Prova escrita específica a ser aplicada no dia 6 de
junho de 2022, entre 10h e 12h (informações sobre o local da
prova serão divulgadas por e-mail  aos candidatos inscritos).

2ª etapa - Média final obtida pelo estudante no componente
curricular (enviar o histórico acadêmico por meio do formulário
disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVSEfxE-
wjh0ReQAQakS7IlTTzqJALiU4DNfKkrMB4qFjuQ/viewform?
usp=sf_link até o dia 2 de junho de 2022).

- As duas etapas terão o mesmo peso e a nota final será a média
aritmética das notas obtidas em cada etapa.

- Pré-requisitos para inscrição, nota mínima para aprovação,
arredondamento da nota final e critérios de desempate, seguem
as normas estabelecidas pelo Edital PROGRAD nº. 150 de 12
de abril de 2022.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

1. Planejar atividades (reuniões com professor orientador); 

2. Auxiliar/acompanhar o professor durante as aulas teóricas e práticas;

3. Auxiliar o professor na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e
sessões de estudo);

4. Auxiliar o professor no desenvolvimento de atividades;

5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular;

6. Participar de reuniões periódicas com o professor orientador para avaliação das atividades de monitoria;

7. Outras atividades a serem combinadas com o professor orientador;

8. Estar disponível para auxiliar nas aulas práticas no período indicado no quadro de horários abaixo.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*

Período 2ª
feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Matutino
 

X
   



Vespertino      

Noturno      

*Serão combinados outros horários com o professor orientador a fim de cumprir as 12h/semanais da atividade de
monitoria.

 

 

COMPONENTE
CURRICULAR
VINCULADO -
CÓDIGO:

ORIENTADOR Nº DE VAGAS
/NATUREZA CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO:

 

Biologia e
Zoologia -
ICB0104 

 

Zoologia
Aplicada

à Zootecnia -
ICB0502

 

Prof. Guilherme
Henrique Silva de
Freitas

3 voluntárias

1ª etapa - Prova escrita específica a ser aplicada no dia 6 de
junho de 2022, entre 10h e 12h (informações sobre o local da
prova serão divulgadas por e-mail  aos candidatos inscritos).

2ª etapa - Média final obtida pelo estudante no componente
curricular (enviar o histórico acadêmico por meio do formulário
disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVSEfxE-
wjh0ReQAQakS7IlTTzqJALiU4DNfKkrMB4qFjuQ/viewform?
usp=sf_link até o dia 2 de junho de 2022).

- As duas etapas terão o mesmo peso e a nota final será a média
aritmética das notas obtidas em cada etapa.

- Pré-requisitos para inscrição, nota mínima para aprovação,
arredondamento da nota final e critérios de desempate, seguem
as normas estabelecidas pelo Edital PROGRAD nº. 150 de 12
de abril de 2022.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

1. Planejar atividades (reuniões com professor orientador); 

2. Auxiliar/acompanhar o professor durante as aulas teóricas e práticas;

3. Auxiliar o professor na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e
sessões de estudo);

4. Auxiliar o professor no desenvolvimento de atividades;

5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular;

6. Participar de reuniões periódicas com o professor orientador para avaliação das atividades de monitoria;

7. Outras atividades a serem combinadas com o professor orientador;

8. Estar disponível para auxiliar nas aulas práticas no período indicado no quadro de horários abaixo.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*



Período 2ª
feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Matutino   X   

Vespertino   X   

Noturno      

*Serão combinados outros horários com o professor orientador a fim de cumprir as 12h/semanais da atividade de
monitoria.

 

 

COMPONENTE
CURRICULAR
VINCULADO -
CÓDIGO:

ORIENTADOR Nº DE VAGAS
/NATUREZA CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO:

 

Zoologia I -
ICB0544 e
ICB0634 
 

 

Profa. Sarah
Siqueira de
Oliveira e Prof.
Natan Medeiros
Maciel

1 remunerada e 3
voluntárias

1ª etapa - Prova escrita específica a ser aplicada no dia 6 de
junho de 2022, entre 10h e 12h (informações sobre o local da
prova serão divulgadas por e-mail  aos candidatos inscritos).

2ª etapa - Média final obtida pelo estudante no componente
curricular (enviar o histórico acadêmico por meio do formulário
disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVSEfxE-
wjh0ReQAQakS7IlTTzqJALiU4DNfKkrMB4qFjuQ/viewform?
usp=sf_link até o dia 2 de junho de 2022).

- As duas etapas terão o mesmo peso e a nota final será a média
aritmética das notas obtidas em cada etapa.

- Pré-requisitos para inscrição, nota mínima para aprovação,
arredondamento da nota final e critérios de desempate, seguem
as normas estabelecidas pelo Edital PROGRAD nº. 150 de 12
de abril de 2022.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

1. Planejar atividades (reuniões com professor orientador); 

2. Auxiliar/acompanhar o professor durante as aulas teóricas e práticas;

3. Auxiliar o professor na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e
sessões de estudo);

4. Auxiliar o professor no desenvolvimento de atividades;

5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular;

6. Participar de reuniões periódicas com o professor orientador para avaliação das atividades de monitoria;



7. Outras atividades a serem combinadas com o professor orientador;

8. Estar disponível para auxiliar nas aulas práticas no período indicado no quadro de horários abaixo.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*

Período 2ª
feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Matutino    X  

Vespertino    X  

Noturno      

*Serão combinados outros horários com o professor orientador a fim de cumprir as 12h/semanais da atividade de
monitoria.

 

 

 

COMPONENTE
CURRICULAR
VINCULADO -
CÓDIGO:

ORIENTADOR Nº DE VAGAS
/NATUREZA CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO:

 

Biogeografia -
ICB0104 

 

 

Profa. Sarah
Siqueira de
Oliveira e Prof.
Welinton

Ribamar Lopes

3 voluntárias

1ª etapa - Prova escrita específica a ser aplicada no dia 6 de
junho de 2022, entre 10h e 12h (informações sobre o local da
prova serão divulgadas por e-mail  aos candidatos inscritos).

2ª etapa - Média final obtida pelo estudante no componente
curricular (enviar o histórico acadêmico por meio do formulário
disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVSEfxE-
wjh0ReQAQakS7IlTTzqJALiU4DNfKkrMB4qFjuQ/viewform?
usp=sf_link até o dia 2 de junho de 2022).

- As duas etapas terão o mesmo peso e a nota final será a média
aritmética das notas obtidas em cada etapa.

- Pré-requisitos para inscrição, nota mínima para aprovação,
arredondamento da nota final e critérios de desempate, seguem
as normas estabelecidas pelo Edital PROGRAD nº. 150 de 12
de abril de 2022.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

1. Planejar atividades (reuniões com professor orientador); 

2. Auxiliar/acompanhar o professor durante as aulas teóricas e práticas;



3. Auxiliar o professor na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e
sessões de estudo);

4. Auxiliar o professor no desenvolvimento de atividades;

5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular;

6. Participar de reuniões periódicas com o professor orientador para avaliação das atividades de monitoria;

7. Outras atividades a serem combinadas com o professor orientador;

8. Estar disponível para auxiliar nas aulas no período indicado no quadro de horários abaixo.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*

Período 2ª
feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Matutino      

Vespertino X     

Noturno      

*Serão combinados outros horários com o professor orientador a fim de cumprir as 12h/semanais da atividade de
monitoria.

 

 

COMPONENTE
CURRICULAR
VINCULADO -
CÓDIGO:

ORIENTADOR Nº DE VAGAS
/NATUREZA CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO:

 

Fundamentos de
Sistemática
Biológica -
ICB0836

 

Profa. Sarah
Siqueira de
Oliveira e Prof.
Natan Medeiros
Maciel

3 voluntárias

1ª etapa - Prova escrita específica a ser aplicada no dia 6 de
junho de 2022, entre 10h e 12h (informações sobre o local da
prova serão divulgadas por e-mail  aos candidatos inscritos).

2ª etapa - Média final obtida pelo estudante no componente
curricular (enviar o histórico acadêmico por meio do formulário
disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVSEfxE-
wjh0ReQAQakS7IlTTzqJALiU4DNfKkrMB4qFjuQ/viewform?
usp=sf_link até o dia 2 de junho de 2022).

- As duas etapas terão o mesmo peso e a nota final será a média
aritmética das notas obtidas em cada etapa.

- Pré-requisitos para inscrição, nota mínima para aprovação,
arredondamento da nota final e critérios de desempate, seguem
as normas estabelecidas pelo Edital PROGRAD nº. 150 de 12 de
abril de 2022.



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

1. Planejar atividades (reuniões com professor orientador); 

2. Auxiliar/acompanhar o professor durante as aulas teóricas e práticas;

3. Auxiliar o professor na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e
sessões de estudo);

4. Auxiliar o professor no desenvolvimento de atividades;

5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular;

6. Participar de reuniões periódicas com o professor orientador para avaliação das atividades de monitoria;

7. Outras atividades a serem combinadas com o professor orientador;

8. Estar disponível para auxiliar nas aulas no período indicado no quadro de horários abaixo.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*

Período 2ª
feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Matutino      

Vespertino  X    

Noturno      

*Serão combinados outros horários com o professor orientador a fim de cumprir as 12h/semanais da atividade de
monitoria.

 

 

COMPONENTE
CURRICULAR
VINCULADO -
CÓDIGO:

ORIENTADOR Nº DE VAGAS
/NATUREZA CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO:

 

Evolução de
Arthropoda
(Tópicos em
Ecologia 1 -
ICB0883)

 

Profa. Sarah
Siqueira de
Oliveira e Prof.
Rodrigo Damasco
Daud

3 voluntárias 1ª etapa - Prova escrita específica a ser aplicada no dia 6 de
junho de 2022, entre 10h e 12h (informações sobre o local da
prova serão divulgadas por e-mail  aos candidatos inscritos).

2ª etapa - Média final obtida pelo estudante no componente
curricular (enviar o histórico acadêmico por meio do formulário
disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVSEfxE-
wjh0ReQAQakS7IlTTzqJALiU4DNfKkrMB4qFjuQ/viewform?
usp=sf_link até o dia 2 de junho de 2022).



- As duas etapas terão o mesmo peso e a nota final será a média
aritmética das notas obtidas em cada etapa.

- Pré-requisitos para inscrição, nota mínima para aprovação,
arredondamento da nota final e critérios de desempate, seguem
as normas estabelecidas pelo Edital PROGRAD nº. 150 de 12
de abril de 2022.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

1. Planejar atividades (reuniões com professor orientador); 

2. Auxiliar/acompanhar o professor durante as aulas teóricas e práticas;

3. Auxiliar o professor na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e
sessões de estudo);

4. Auxiliar o professor no desenvolvimento de atividades;

5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular;

6. Participar de reuniões periódicas com o professor orientador para avaliação das atividades de monitoria;

7. Outras atividades a serem combinadas com o professor orientador;

8. Estar disponível para auxiliar nas aulas no período indicado no quadro de horários abaixo.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*

Período 2ª
feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Matutino   X   

Vespertino      

Noturno      

*Serão combinados outros horários com o professor orientador a fim de cumprir as 12h/semanais da atividade de
monitoria.

 

COMPONENTE
CURRICULAR
VINCULADO -
CÓDIGO:

ORIENTADOR Nº DE VAGAS
/NATUREZA CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO:

 

Zoologia III  -
ICB0618 e
ICB0641

 

Prof. Leandro
Gonçalves
Oliveira

1 remunerada e 3
voluntárias

1ª etapa - Prova escrita específica a ser aplicada no dia 6 de
junho de 2022, entre 10h e 12h (informações sobre o local da
prova serão divulgadas por e-mail  aos candidatos inscritos).



2ª etapa - Média final obtida pelo estudante no componente
curricular (enviar o histórico acadêmico por meio do formulário
disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDVSEfxE-
wjh0ReQAQakS7IlTTzqJALiU4DNfKkrMB4qFjuQ/viewform?
usp=sf_link até o dia 2 de junho de 2022).

- As duas etapas terão o mesmo peso e a nota final será a média
aritmética das notas obtidas em cada etapa.

- Pré-requisitos para inscrição, nota mínima para aprovação,
arredondamento da nota final e critérios de desempate, seguem
as normas estabelecidas pelo Edital PROGRAD nº. 150 de 12 de
abril de 2022.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

1. Planejar atividades (reuniões com professor orientador); 

2. Auxiliar/acompanhar o professor durante as aulas teóricas e práticas;

3. Auxiliar o professor na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e
sessões de estudo);

4. Auxiliar o professor no desenvolvimento de atividades;

5. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular;

6. Participar de reuniões periódicas com o professor orientador para avaliação das atividades de monitoria;

7. Outras atividades a serem combinadas com o professor orientador;

8. Estar disponível para auxiliar nas aulas práticas no período indicado no quadro de horários abaixo.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*

Período 2ª
feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Matutino  X    

Vespertino      

Noturno  X    

*Serão combinados outros horários com o professor orientador a fim de cumprir as 12h/semanais da atividade de
monitoria.

 

 

Informações sobre este plano de trabalho, publicação de resultados, interposição de recursos ao processo seletivo,
convocação dos selecionados, aceite e recusa da monitoria serão publicados no site do Instituto de Ciências Biológicas



(www.icb.ufg.br), conforme o Edital PROGRAD nº. 150 de 12 de abril de 2022, publicado pela Comissão de
Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia. 

Dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail: freitas.guilherme@ufg.br.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Henrique Silva De Freitas, Professor do Magistério
Superior, em 24/05/2022, às 23:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Sinji Borges Ferreira Tauhata, Professor do Magistério Superior, em
25/05/2022, às 14:19, 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 2929124 e o código
CRC 9472932C.

Referência: Processo nº 23070.067360/2021-04 SEI nº 2929124

mailto:freitas.guilherme@ufg.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

