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Projeto de Ensino: Estudo e dissecação em peças anatômicas como ferramenta didá�co-pedagógica para melhoria da
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Este Plano de trabalho de monitoria, des�na-se a descrição das a�vidades de monitoria propostas no projeto de ensino
Estudo e dissecação em peças anatômicas como ferramenta didá�co-pedagógica, para melhoria da aprendizagem dos
discentes nas disciplinas de Anatomia Humana, Animal e Comparada e também, o estabelecimento de critérios para a
seleção de estudantes dos cursos de graduação para atuarem como monitores nos cursos de graduação do Departamento
de Morfologia ICB/UFG campus Samambaia- Goiânia, no período le�vo de 2022/1 em conformidade com a Resolução
Consuni/UFG nº 135, de 25 de março de 2022.

ATIVIDADES DE MONITORIA

A carga horária des�nada às a�vidades para cada monitor(a) é de 12 (doze) horas semanais presenciais e serão concedidas
duas modalidades de monitoria, sendo:

a) 06 vagas de monitoria remunerada: o monitor receberá uma bolsa mensal, sendo valores e período estabelecidos no
Edital  PROGRAD/UFG nº. 150 de 12 de abril de 2022 publicado pela Comissão de Monitoria da Região Metropolitana de
Goiânia.

b) 64 vagas de monitoria voluntária: o monitor não receberá bolsa.

As a�vidades da monitoria encontra-se descrita detalhadamente nas tabelas abaixo, em  cada uma das área de atuação
e/ou componente curricular.

INSCRIÇÃO

Poderão se inscrever somente os estudantes devidamente matriculados nos curso de Graduação da UFG, e com aprovação
no componente curricular pleiteado.

O estudante, deverá se inscrever SOMENTE  na área de atuação e/ou componente curricular que consta na matriz
curricular  do seu curso atual de graduação na UFG.

O estudante deverá se inscrever SOMENTE em 01 (uma) das seguintes áreas de atuação/componente curricular abaixo de
acordo com  a graduação que esteja cursando:

1. Corpo Humano Saudável I:  Poderá se inscrever SOMENTE os estudantes do curso de Medicina;

2. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar: Poderá se inscrever SOMENTE os estudantes que estejam cursando um
dos seguintes cursos: Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Educação Física, Física Médica, Musicoterapia, Odontologia,
Psicologia, Enfermagem e Biotecnologia

3. Anatomia Humana e Comparada: Poderá se inscrever SOMENTE os estudantes que estejam cursando  Ciências
Biológicas;



4.  Anatomia Animal: Poderá se inscrever SOMENTE os estudantes que estejam cursando um  dos seguintes cursos:
Medicina Veterinária, Agronomia e Zootecnia;

5. Biologia Celular: Poderá se inscrever SOMENTE os estudantes que estejam cursando Ciências Biológicas;

 A inscrição será indeferida se o estudante:

a) Se inscrever em mais de  (01) uma área de atuação/ componente curricular citadas acima.

b) Se inscrever em uma área de atuação/ componente curricular, que não corresponda ao seu curso atual de graduação na
UFG.

c) Não apresentar disponibilidade de horário de 12 horas semanais presenciais, de acordo com as tabelas de horário de
a�vidades da monitoria.

d) Não apresentar disponibilidade mínima de um(01) dos horários obrigatórios, estabelecidos na tabela de horário de
a�vidades da monitoria, para a área de atuação/componente curricular Corpo Humano Saudável I.

O candidato que �ver sua inscrição indeferida não  poderá realizar a prova de seleção.

 As inscrições serão realizadas de 25/05/22 a 02/06/22 exclusivamente via portal do SIGAA:

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

PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo de seleção dos monitores, e o desenvolvimento das a�vidades do Programa de Monitoria do Departamento de
Morfologia, ocorrerá conforme o Edital PROGRAD/UFG nº. 150 de 12 de abril de 2022 para o período le�vo 2022/1 e de
acordo com a Resolução Consuni/UFG nº 135, de 25 de março de 2022.

 O exame de seleção será realizado de forma presencial, por uma comissão de professores designada para este fim, com
apoio da coordenação Local de Monitoria e constará de:

a) Prova prá�ca específica conforme o conteúdo programá�co do respec�vo componente curricular cursado;

b) Média final ob�da pelo estudante no componente curricular cursado.

 A  seleção dos candidatos será realizada dentro de cada uma das seguintes áreas de atuação: Corpo Humano Saudável I
(para estudantes do curso Medicina), Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar (para estudantes dos cursos: Farmácia,
Biomedicina, Nutrição, Educação Física, Física Médica, Musicoterapia, Odontologia, Psicologia, Enfermagem e
Biotecnologia), Anatomia Humana e Comparada (para estudantes dos cursos de Ciências Biológicas), Anatomia Animal
(para estudantes dos cursos: Medicina Veterinária, Agronomia e Zootecnia) e Biologia Celular (para estudantes dos cursos
de Ciências Biológicas).

A prova  prá�ca específica  será realizada de forma presencial no dia 06/06/22, o local e horário estão estabelecidos  em
cada uma das tabelas abaixo de acordo com a área de atuação.

A prova prá�ca específica será realizada  em cada área de atuação conforme conteúdo programá�co do respec�vo
componente curricular do curso de graduação.

No dia da prova prá�ca específica, 06/06/22, o candidato deverá:

1. Entregar uma cópia �sica do seu histórico acadêmico, ou enviar no formato pdf para o e-mail fabianaribeiro@ufg.br

2. Apresentar um documento de iden�ficação com foto.

3. Entregar a tabela de horário constando sua disponibilidade de horário, para exercer a monitoria em conformidade
com as tabelas de horário de a�vidades da monitoria.

 A análise da média final ob�da pelo estudante no componente curricular cursado, será realizada a par�r do histórico
acadêmico de notas, que deverá ser entregue no dia da prova prá�ca específica.

A nota final do candidato, será ob�da mediante o cálculo da média aritmé�ca simples  da nota,  ob�da na prova prá�ca
específica e da média final ob�da pelo estudante no componente curricular cursado.

Será aprovado o candidato que ob�ver  média final maior ou igual a 6,0.

A classificação dos candidatos aprovados, ocorrerá  dentro de  cada uma das áreas de atuação, de acordo com a média final
ob�da pelo candidato no processo sele�vo, sendo este o critério de classificação para o preenchimento das vagas de
monitoria remunerada e voluntária.

Serão convocados os candidatos aprovados, SOMENTE até o preenchimento do número total de vagas para monitoria
remunerada e voluntária, disponibilizadas em cada área de atuação.

Os monitores (bolsistas e voluntários) das áreas de atuação  Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar e Corpo Humano
Saudável I, atenderão na monitoria alunos de ambas as áreas de atuação, independente do curso de graduação que
estejam cursando. Os monitores (bolsistas e voluntários) das áreas de atuação de Anatomia Humana e Comparada,
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 Anatomia Animal e Biologia Celular atenderão na monitoria somente alunos dos cursos de suas respec�vas áreas de
formação curricular.

As Áreas de atuação e/ou Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), quan�dade de vagas e modalidade de
monitoria, critérios de seleção e descrição das a�vidades estão apresentados de forma detalhada, nas tabelas a seguir:

Tabela1. Área de atuação/componente curricular: CORPO HUMANO SAUDÁVEL I (Deverá se inscrever nesta área,
somente estudantes do curso de Medicina).

ÁREA DE ATUAÇÃO/
COMPONENTE(S)
CURRICULAR(ES)

VINCULADO(S) - CÓDIGO:

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

Corpo Humano Saudável I
 
 

Fabiana Ribeiro da Mata
01 (remunerada)
03 (voluntária)

 

1- Prova  prá�ca específica presencial:
Conteúdo de acordo o componente

curricular.
- Data: 06/06/2022
-  Horário: 14 horas

Local: Laboratório de Anatomia Humana ICB-
3- piso térreo.

2-Média final ob�da pelo estudante no
componente curricular cursado:

 Entregar  o  extrato acadêmico  e a tabela 
com a disponibilidade de horário no dia da

prova, 06/06/22.
- Critérios de desempate de acordo com

Edital  PROGRAD/UFG nº. 150 de 12 de abril
de 2022 publicado pela Comissão de

Monitoria da Região Metropolitana de
Goiânia

Lucélia Gonçalves Vieira 04 (voluntária)
 

João Roberto da Mata 04 (voluntária)
 

Carolina Ribeiro e Silva 03 (voluntária)

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

A�vidades planejadas a serem realizadas pelo monitor(a), exclusivamente sob a supervisão do professor(a)
orientador(a):

1. Desenvolver as a�vidades do Plano de Trabalho preenchido em conjunto com o(a) professor(a) orientador(a);

2. Planejar a�vidades (reuniões com professor(a) orientador(a);

3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas;

4. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas prá�cas e a�vidades de dissecação de peças anatômicas;

5. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates, sessões de
estudo)

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

7. A�vidades da monitoria ocorrerão no formato presencial;

8.O monitor deve cumprir a carga horária semanal de doze (12) horas;

9. Realizar a�vidade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular;

10. Par�cipar de eventos cien�ficos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de Pesquisa,
Ensino e Extensão - CONPEEX da UFG;

11. Par�cipar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das a�vidades de monitoria.

12. O monitor deverá após o término do semestre le�vo, preencher o relatório final de monitoria no SIGAA - Sistema
Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas;

13. Manter seus dados pessoais e bancários atualizados no SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de A�vidades
Acadêmicas.

14. Para a monitoria na área Corpo Humano Saudável I, é obrigatório que o monitor tenha disponibilidade  mínima de
um (01) dos horários obrigatórios ( terça, quarta ou quinta-feira no período vesper�no), os demais horários presenciais
são opcionais conforme tabela abaixo.

15.  Executar as a�vidades da monitoria, somente dentro dos horários estabelecidos na tabela abaixo, cumprindo a 
disponibilidade de horário  que o monitor apresentou e entregou ao professor no dia da realização da prova 06/06/22.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES (presencial)
Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado

Matu�no X ** X** X ** X** X** X**



( 07:00 as 13:00)
Vesper�no

(13:00 as 18:00) X** X* X * X* X** Indisponível

Noturno
(18:00 as 22:00) X** Indisponível Indisponível Indisponível Indisponível Indisponível

Horários obrigatórios – Candidato deve apresentar no mínimo um  (01) destes horários disponíveis para par�cipar processo
sele�vo.

**Horários opcionais – candidato pode escolher dentre estes horários conforme sua disponibilidade.

A carga horária do monitor deve totalizar 12 horas semanais.

 

Tabela 2. Área de atuação/componente curricular: ANATOMIA HUMANA SISTÊMICA E SEGMENTAR (Deverá se inscrever nesta área,
somente estudantes dos cursos: Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Educação Física, Física Médica, Musicoterapia, Odontologia,
Psicologia, Enfermagem e Biotecnologia).

ÁREA DE ATUAÇÃO/
COMPONENTE(S)
CURRICULAR(ES)

VINCULADO(S) - CÓDIGO:

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

Anatomia Humana
Sistêmica e Segmentar

 
 
 

Carolina Ribeiro e Silva 01 (remunerada)
02 (voluntária)

1- Prova  prá�ca específica presencial:
Conteúdo de acordo o componente

curricular.
- Data: 06/06/2022
-  Horário: 14 horas

Local: Laboratório de Anatomia Humana ICB-
3- piso térreo.

2- Média final ob�da pelo estudante no
componente curricular cursado:

Entregar  o  extrato acadêmico  e a tabela 
com a disponibilidade de horário no dia da

prova 06/06/22.
- Critérios de desempate de acordo com

Edital  PROGRAD/UFG nº. 150 de 12 de abril
de 2022  publicado pela Comissão de

Monitoria da Região Metropolitana de
Goiânia

Ta�ana de Sousa Fiuza 04 (voluntária)

Fabiana Ribeiro da Mata 02 (voluntária)

Ana Cris�na Silva Rebelo 04 (voluntária)

Paulo César Moreira 01 (remunerada)
04 (voluntária)

Nilza N. Guimarães 04 (voluntária)

Euclides G. Barbosa S. Neto 02 (voluntária)

Augusto C. R. Figueiredo 01 (remunerada)
04 (voluntária)

Juarez Távora S Júnior 02 (voluntária)

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

A�vidades planejadas a serem realizadas pelo monitor(a), exclusivamente sob a supervisão do professor(a) orientador(a):

1. Desenvolver as a�vidades do Plano de Trabalho preenchido em conjunto com o(a) professor(a) orientador(a);

2. Planejar a�vidades (reuniões com professor(a) orientador(a);

3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas;

4. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas prá�cas e a�vidades de dissecação de peças anatômicas;

5. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e sessões de
estudo)

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

7. Auxiliar os professores no desenvolvimento de a�vidades assíncronas e síncronas propostas em ambientes virtuais de
aprendizagem.

8. Realizar a�vidade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular;

9. Par�cipar de eventos cien�ficos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de Pesquisa, Ensino e
Extensão -  CONPEEX da UFG;

10. Par�cipar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das a�vidades de monitoria.

11. A�vidades da monitoria ocorrerão no formato presencial.

12. O monitor deve cumprir a carga horária semanal de doze (12) horas;

13. O monitor deverá após o término do semestre le�vo, preencher o relatório final de monitoria no SIGAA - Sistema
Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas;

14. Manter seus dados pessoais e bancários atualizados no SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de A�vidades
Acadêmicas.



15.  Executar as a�vidades da monitoria, somente dentro dos horários estabelecidos na tabela abaixo, cumprindo a 
disponibilidade de horário  que o monitor apresentou e entregou ao professor no dia da realização da prova 06/06/22.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES (presencial)
Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado

Matu�no
( 07:00 as 13:00) x* x* x* x* x* x*

Vesper�no (13:00 as
18:00) x* x* x* x* x* Indisponível

         

*Candidato pode escolher dentre estes horários conforme sua disponibilidade.

A carga horária do monitor deve totalizar 12 horas semanais.

 

Tabela 3. Área de atuação/componente curricular: ANATOMIA ANIMAL (Deverá se inscrever nesta área, somente estudantes dos
cursos: Medicina Veterinária, Agronomia e Zootecnia).

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

CÓDIGO:
ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS

/NATUREZA
CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA

SELEÇÃO:  

Anatomia animal
 
 

 
Daniel Barbosa da Silva

 
01 (remunerada)
04 (voluntária)

 

1- Prova  prá�ca específica
presencial:

Conteúdo de acordo o componente
curricular.

- Data: 06/06/2022
-  Horário: 14 horas

Local: Laboratório de Anatomia
Animal  e Comparada LAANAC ICB-6-

piso térreo.
2- Média final ob�da pelo estudante
no componente curricular cursado:
Entregar  o  extrato acadêmico  e a

tabela  com a disponibilidade de
horário no dia da prova, 06/06/22.
- Critérios de desempate de acordo
com Edital  PROGRAD/UFG nº. 150
de 12 de abril de 2022  publicado
pela Comissão de Monitoria da

Região Metropolitana de Goiânia
 

 

Júlio Roquete Cardoso

 
04 (voluntária)

 
 

 

Alberto Correa Mendonça 04 (voluntária)
 

 

 
Viviane Souza Cruz

 
04 (voluntária)  

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

A�vidades planejadas a serem realizadas pelo monitor(a), exclusivamente sob a supervisão do professor(a) orientador(a):

1. Desenvolver as a�vidades do Plano de Trabalho preenchido em conjunto com o(a) professor(a) orientador(a);

2. Planejar a�vidades (reuniões com professor(a) orientador(a);

3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas;

4. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas prá�cas e a�vidades de dissecação de peças anatômicas;

5. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e sessões de
estudo)

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

7. Auxiliar os professores no desenvolvimento de a�vidades assíncronas e síncronas propostas em ambientes virtuais de
aprendizagem.

8. Realizar a�vidade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular;

9. Par�cipar de eventos cien�ficos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de Pesquisa, Ensino e
Extensão -  CONPEEX da UFG;

10. Par�cipar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das a�vidades de monitoria.

11. A�vidades da monitoria ocorrerão no formato presencial.

12. O monitor deve cumprir a carga horária semanal de doze (12) horas;

 



13. O monitor deverá após o término do semestre le�vo, preencher o relatório final de monitoria no SIGAA - Sistema
Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas;

14. Manter seus dados pessoais e bancários atualizados no SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de A�vidades
Acadêmicas.

15.  Executar as a�vidades da monitoria, somente dentro dos horários estabelecidos na tabela abaixo, cumprindo a 
disponibilidade de horário  que o monitor apresentou e entregou ao professor no dia da realização da prova 06/06/22

HORÁRIO DAS ATIVIDADES (presencial)  
Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira  

Matu�no
( 07:00 as 13:00) x* x* x* x* x*  

Vesper�no
(13:00 as 18:00) x* x* x* x* x*  

          

*Candidato pode escolher dentre estes horários conforme sua disponibilidade.

A carga horária do monitor deve totalizar 12 horas semanais.

 

Tabela 4. Área de atuação/componente curricular: ANATOMIA HUMANA E COMPARADA (Deverá se inscrever nesta área,
somente estudantes do cursos  de Ciências Biológicas).

ÁREA DE ATUAÇÃO/
COMPONENTE(S)
CURRICULAR(ES)

VINCULADO(S) - CÓDIGO:

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

Anatomia Humana e
comparada.

Karina Simões

01(remunerada)
02 (voluntária)

 
 
 
 

1- Prova  prá�ca específica presencial:
Conteúdo de acordo o componente curricular.

- Data: 06/06/2022
-  Horário: 14 horas

Local: Laboratório de Anatomia Humana ICB-
3- piso térreo.

2- Média final ob�da pelo estudante no
componente curricular cursado:

Entregar  o  extrato acadêmico  e a tabela 
com a disponibilidade de horário no dia da

prova, 06/06/22.
- Critérios de desempate de acordo com

Edital  PROGRAD/UFG nº. 150 de 12 de abril
de 2022  publicado pela Comissão de

Monitoria da Região Metropolitana de
Goiânia

 
 

Edson José Bene� 02 (voluntária)

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

A�vidades planejadas a serem realizadas pelo monitor(a), exclusivamente sob a supervisão do professor orientador:

1. Desenvolver as a�vidades do Plano de Trabalho preenchido em conjunto com o(a) professor(a) orientador(a);

2. Planejar a�vidades (reuniões com professor(a) orientador(a);

3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas;

4. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas prá�cas e a�vidades de dissecação de peças anatômicas;

5. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e sessões de
estudo)

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

7. Auxiliar os professores no desenvolvimento de a�vidades assíncronas e síncronas propostas em ambientes virtuais de
aprendizagem.

8. Realizar a�vidade de plantão de dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular;

9. Par�cipar de eventos cien�ficos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de Pesquisa, Ensino e
Extensão -  CONPEEX da UFG;



10. Par�cipar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das a�vidades de monitoria.

11. A�vidades da monitoria ocorrerão no formato presencial.

12. O monitor deve cumprir a carga horária semanal de doze (12) horas;

13. O monitor deverá após o término do semestre le�vo, preencher o relatório final de monitoria no SIGAA - Sistema
Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas;

14. Manter seus dados pessoais e bancários atualizados no SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de A�vidades
Acadêmicas.

15.  Executar as a�vidades da monitoria, somente dentro dos horários estabelecidos na tabela abaixo, cumprindo a 
disponibilidade de horário  que o monitor apresentou e entregou ao professor no dia da realização da prova 06/06/22.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES (presencial)
Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado

Matu�no
( 07:00 as 13:00) x* x* x* x* x* x*

Vesper�no
(13:00 as 18:00) x* x* x* x* x* Indisponível

         

*Candidato pode escolher dentre estes horários conforme sua disponibilidade.

A carga horária do monitor deve totalizar 12 horas semanais.

 

Tabela 5. Área de atuação/componente curricular: BIOLOGIA CELULAR (Deverá se inscrever somente estudantes do cursos  de Ciências
Biológicas.

ÁREA DE ATUAÇÃO/
COMPONENTE(S)
CURRICULAR(ES)

VINCULADO(S) - CÓDIGO:

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

Biologia Celular (DMORF)
 

Simone Maria Teixeira de 
Sabóia-Morais

02(voluntária)

1- Prova  prá�ca específica presencial:
Conteúdo de acordo o componente curricular.

- Data: 06/06/2022
-  Horário: 14 horas

Local: Laboratório de Anatomia Humana ICB-3-
piso térreo.

2- Média final ob�da pelo estudante no
componente curricular cursado:

Entregar  o  extrato acadêmico  e a tabela  com a
disponibilidade de horário no dia da prova,

06/06/22.
- Critérios de desempate de acordo com Edital
 PROGRAD/UFG nº. 150 de 12 de abril de 2022

 publicado pela Comissão de Monitoria da Região
Metropolitana de Goiânia

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

Atividades planejadas a serem realizadas pelo monitor(a), exclusivamente sob a supervisão do professor orientador:

1. Desenvolver as atividades do Plano de Trabalho preenchido em conjunto com o(a) professor(a) orientador(a);

2. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a));

3. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas;

4. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas;

5. Auxiliar o(a) professor(a) na organização de trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e sessões de
estudo)

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

7. Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades assíncronas e síncronas propostas em ambientes virtuais de
aprendizagem.



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

9. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de Pesquisa, Ensino e
Extensão -  CONPEEX da UFG;

10. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de monitoria.

11. Atividades da monitoria ocorrerão no formato presencial.

12. O monitor deve cumprir a carga horária semanal de doze (12) horas;

13. O monitor deverá após o término do semestre letivo, preencher o relatório final de monitoria no SIGAA - Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas;

14. Manter seus dados pessoais e bancários atualizados no SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas.

15.  Executar as atividades da monitoria, somente dentro dos horários estabelecidos na tabela abaixo, cumprindo a 
disponibilidade de horário  que o monitor apresentou e entregou ao professor no dia da realização da prova 06/06/22.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES (presencial)
Período 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado

Matu�no
( 07:00 as 13:00) *x *x *x *x *x *x

Vesper�no
(13:00 as 18:00) *x *x *x *x *x Indisponível

          

*Candidato pode escolher dentre estes horários conforme sua disponibilidade.

A carga horária do monitor deve totalizar 12 horas semanais.

RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

O resultado preliminar será divulgado dia 08/06/2022, no site do ICB/UFG (www.icb.ufg.br).

 A interposição de  recurso ao resultado preliminar deve ser realizada até o dia 09/06/2022, exclusivamente via e-mail:
fabianaribeiro@ufg.br e monitoriaicbufg@gmail.com.

A análise e divulgação do resultado dos recursos serão enviados via e-mail, ao candidato solicitante, no dia 10/06/2022 e
no site do ICB/UFG (www.icb.ufg.br).

O resultado final do processo sele�vo, após julgamentos dos recursos, será divulgado no dia 10/06/2022, no site do
ICB/UFG (www.icb.ufg.br).

CONVOCAÇÃO

A convocação dos candidatos aprovados será realizada pelo SIGAA  no dia 10/06/2022.

Prazo para o candidato(a) convocado(a) aceitar ou recusar a monitoria até o dia 13/06/2022, via portal SIGAA: SIGAA 
Portal Discente  Monitoria Meus projetos de Monitoria Aceitar ou Recusar Monitoria.

A par�r da data de aceite da monitoria, o(a) convocado(a) estará a�vo como monitor(a) e deverá imediatamente entrar em
contato com seu respec�vo orientador, via e-mail ou fisicamente, para iniciar as a�vidades de planejamento e execução do
plano de trabalho da monitoria.

Serão convocados os candidatos (as) aprovados (as) SOMENTE até o preenchimento do número total de vagas para
monitoria remunerada e voluntária, disponibilizadas em cada área de atuação/ componente curricular.

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 mo�vo, deve manifestar a recusa logo após a
publicação do resultado final do processo sele�vo, até o dia 10/06/2022, via e-mail (monitoriaicbufg@gmail.com e
fabianaribeiro@ufg.br)

DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do projeto/ Coordenação de Monitoria Local e/ou Direção do ICB.

Maiores informações sobre este plano de trabalho, publicação de resultados, interposição de recursos ao processo sele�vo,
convocação dos selecionados, aceite e recusa da monitoria serão publicados no site do Ins�tuto de Ciências Biológicas
(www.icb.ufg.br),  e também constam no Edital  PROGRAD/UFG nº. 150 de 12 de abril de 2022. publicado pela Comissão de
Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia. Dúvidas deverão ser encaminhadas para a coordenação do projeto no e-
mail: fabianaribeiro@ufg.br

http://www.icb.ufg.br/
mailto:fabianaribeiro@ufg.br
mailto:monitoriaicbufg@gmail.com
http://www.icb.ufg.br/
http://www.icb.ufg.br/
mailto:monitoriaicbufg@gmail.com
mailto:fabianaribeiro@ufg.br
mailto:xxxx@ufg.br


Goiânia, 19 de maio de 2022.
Profa. Dra. Fabiana Ribeiro da Mata

Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Ribeiro Da Mata, Professora do Magistério Superior, em
19/05/2022, às 11:30, 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
19/05/2022, às 21:23, 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 2918605 e o código CRC
4C6C345E.

Referência: Processo nº 23070.067546/2021-55 SEI nº 2918605
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