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1. INTRODUÇÃO

Este Plano de trabalho de monitoria destina-se a descrição das atividades de monitoria propostas no projeto
de ensino ___PROGRAMA DE MONITORIA DFAR 2022-1________ 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.

 

2. 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) 01 (uma) vaga 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) 13 (treze) 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:

ÁREA DE ATUAÇÃO/
COMPONENTE(S)
CURRICULAR(ES)
VINCULADO(S) - CÓDIGO:

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS
/NATUREZA

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES
DA SELEÇÃO:

FME0126 – SAÚDE
DOADULTO E DO IDOSO –
ENDOCRINOLOGIA,
OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA DE CABEÇA E
PESCOÇO – 
FARMACOLOGIA

Guilhermino Pereira
Nunes Junior

Com bolsa

01 (uma vaga)

Média ponderada entre a nota da
disciplina   e média global do
histórico escolar de acordo com a
seguinte fórmula.

((ND*7)+(MG*3))/10

ND = nota da disciplina que o
candidato concorre

MG= Média global do candidato

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

Aqui o(a) orientador(a) deverá apresentar de forma detalhada as atividades planejadas a serem realizadas
pelo monitor(a), como por exemplo:

 

1. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a));
2.  Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de

monitoria;
3. Ministrar atividades de monitoria semanalmente para os cursos de medicina e Nutrição;
4. Auxiliar o(a) professor(a) na orientação de estudantes em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários,

cursos, debates e sessões de estudo;
5. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em

ambientes virtuais de aprendizagem;
6. Realizar atividade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente

curricular;
7. Apresentar trabalho no Seminário de Monitoria no COMPEEX/UFG  2022.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*

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

Matutino      

Vespertino 14:00 – 18:00 16:00 – 18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00



Noturno      

         

* os horários poderão sofrer alterações de acordo com a disponibilidade e grade horária curricular do monitor

ÁREA DE
ATUAÇÃO/
COMPONENTE(S)
CURRICULAR(ES)
VINCULADO(S) -
CÓDIGO:

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS
/NATUREZA

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES
DA SELEÇÃO:

FME101–
INTRODUÇÃO AO
CUIDAR – II
FARMACOLOGIA

Mauro Cunha Xavier
Pinto

VOLUNTÁRIA

02 (duas) vagas

Média ponderada entre a nota da
disciplina e a média global do
histórico escolar de acordo com a
seguinte fórmula.

((ND*7)+(MG*3))/10

ND = nota na disciplina na qual o
candidato concorre

MG= Média global do candidato

 

FME0108 -
ANESTESIOLOGIA
E DOR

Mauro Cunha Xavier
Pinto

01 (uma) vaga
voluntária

FME0109 -
EMERGÊNCIA E
TRAUMA

 

Mauro Cunha Xavier
Pinto

01 (uma) vaga
voluntária

FME0113 – SAÚDE
DE MULHER E DA
CRIANÇA I –
FARMACOLOGIA

Guilhermino Pereira
Nunes Junior

01 (uma) vaga
voluntária

ICB0266 –
FARMACOLOGIA
APLICADA A
NUTRIÇÃO

Guilhermino Pereira
Nunes Junior

01 (uma) vaga
voluntária

ICB0806 –
INTRODUÇÃO A
FARMACOLOGIA
(FARMÁCIA)

Jacqueline Alves
Leite

01 (uma) vaga
voluntária

ICB0274 –
FARMACOLOGIA
VETERINÁRIA

Renata Mazaro e
Costa 02 (duas) vagas

ICB0796 –
FARMACOLOGIA

James
Oluwagbamigbe
Fajemiroye

01 (uma) vaga
voluntária



APLICADA A
ENFERMAGEM

FME0123 - SAÚDE
DO ADULTO E DO
IDOSO - SISTEMA
URINÁRIO

James
Oluwagbamigbe
Fajemiroye

01 (uma) vaga
voluntária

FME107 –
CIRURGIA GERAL,
CIRURGIA
ONCOLÓGICA E
NUTROLOGIA –
FARMACOLOGIA

James
Oluwagbamigbe
Fajemiroye

01 (uma) vaga
voluntária

 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*

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

Matutino

 

De acordo com a disponibilidade e grade horária curricular do monitor.
Vespertino

Noturno

         

 

3. NORMAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

3.1. O processo de seleção dos monitores e as atividades de monitoria deverão considerar as recomendações
do Grupo de Trabalho de Saúde da UFG e a Resolução CONSUNI/UFG nº 150, de 12 de abril de 2022:

 

3.2. O exame de seleção será realizado de forma remota, por uma comissão de professores designada para
este fim, com apoio da coordenação Local de Monitoria e constará da média ponderada entre a nota da
disciplina de farmacologia e a Média Global do estudante de acordo com a fórmula:

((ND*7)+(MG*3))/10

ND = nota da disciplina que o candidato concorre

MG= Média global do candidato

 

No caso das vagas em disciplina dos 3º e 4º anos do curso de medicina, será usada a nota da disciplina
(Módulo), e não a nota da farmacologia (disciplina longitudinal). Caso a nota da disciplina não tenha sido



registrada no histórico o acadêmico, o aluno não poderá concorrer à monitoria, mesmo que já tenha cursado a
disciplina.

 

O candidato deverá enviar o histórico acadêmico para o e-mail: guilhermino_junior@ufg.br até o dia 16
de janeiro de 2022.

 

3.3 No cálculo da nota final, o resultado será apresentado até a primeira casa decimal, desprezando-se as
frações menores que 0,05 (cinco centésimos), arredondando para a decimal mais próxima, se os centésimos
forem iguais ou superiores a 5 (cinco).

 

3.4. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios de desempate:

I - maior média no componente curricular que concorre (item 4.10 do Edital PROGRAD nº. 150 de 12 de
abril de 2022;

II - maior percentual de carga horária integralizada (item 4.10 do Edital PROGRAD nº. 150 de 12 de abril de
2022;

III- o candidato com data de nascimento mais antiga.

 

3.5. A classificação dos estudantes aprovados será realizada de acordo com a média final do processo
seletivo, sendo este o critério do preenchimento das vagas de monitoria remunerada. O candidato com maior
classificação será convocado para aceitar a monitoria pelo SIGAA.

 

 

3.6. A ausência do estudante em qualquer etapa do processo seletivo resultará na sua desclassificação, não
havendo segunda chamada para nenhuma das etapas previamente definidas.

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR

4.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 08 de junho 2022, no site do Instituto de Ciências
Biológicas/UFG (www.icb.ufg.br) e do Departamento de Farmacologia (www.farmacologia.icb.ufg.br).

 

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

5.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o estudante poderá interpor recurso ao resultado preliminar
no dia 09 de junho de 2022, exclusivamente via e-mail: guilhermino_junior@ufg.br. Os resultados dos
recursos serão divulgados no dia 10 de junho de  2022, no site do Instituto de Ciências Biológicas/UFG
(www.icb.ufg.br) e do Departamento de Farmacologia (www.farmacologia.icb.ufg.br).

 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL



6.1. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 10 de junho de 2022, no site do
Instituto de Ciências Biológicas/UFG (www.icb.ufg.br) e do Departamento de Farmacologia
(www.farmacologia.icb.ufg.br).

6.2. A Coordenação Local de Monitoria cadastrará no SIGAA o(s) resultado(s) do processo seletivo no dia
10 de junhoo de 2021.

6.3. Caso o(a) monitor(a) 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, deve
manifestar a recusa logo após a publicação do resultado final do processo seletivo, até o dia 13 de junho de
2021, via e-mail guilhermino_junior@ufg.br ou via portal SIGAA:

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

 

7. DA CONVOCAÇÃO

7.1. No dia 10/06/2022 a Coordenação Local de Monitoria/ICB, via SIGAA, convocará os estudantes
selecionados no processo seletivo para o início das atividades de monitoria.

7.2. Os(as) convocados(as) deverão, nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2022, aceitar ou recusar a convocação
para o início das atividades de monitoria, via SIGAA:

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

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

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

 

Goiânia, 20 de maio 2022.

 

Prof. Guilhermino Pereira Nunes Junior                             Prof. Dr. Sinji Tahuata

Coordenador Local de Monitoria

DFAR/ICB/UFG
 Coordenador Geral da Monitoria do

Instituto de Ciências Biológicas/UFG

 

 

Prof. Dr. Gustavo Pedrino

Direção do Ins�tuto de Ciências Biológicas/UFG

Documento assinado eletronicamente por Guilhermino Pereira Nunes Junior, Professor do
Magistério Superior, em 20/05/2022, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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