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Este Plano de trabalho de monitoria destina-se a descrição das atividades de monitoria propostas no projeto
de ensino “Aprimoramento da aprendizagem dos alunos de graduação dos cursos oferecidos pelo
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular”. O plano de trabalho segue de acordo com o Edital
PROGRAD/UFG no. 330 de 11 de agosto de 2022, que estabelece as normas gerais para a seleção dos
estudantes dos cursos de graduação para o desenvolvimento de atividades de monitoria no período letivo de
2/2022, em conformidade com a Resolução Consuni/UFG no 135, de 25 de março 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) 5 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) 25 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:

 

ICB 0127
Bioquímica Básica

 

Prof. Rodrigo da Silva
Santos

1 remunerada

09 voluntárias

 

Prova escrita:

Dia 20 de outubro de 2022

Horário 10:00h



 

ICB 0845 –
Bioquímica A

 

ICB0549 CORPO
HUMANO
SAUDÁVEL II

 

ICB0846 -
BIOQUÍMICA B

 

 

 

Prof. Leonardo Pereira
Franchi

 

Prof. Carlos Eduardo
Anunciação

 

Prof. Sinji Borges Ferreira
Tauhata

 

 

Local: Anfiteatro do ICB 2 ou outro
local a ser definido e comunicado
previamente por email.

O candidato deve enviar para o e-
mail (stauhata@ufg.br) seu histórico
acadêmico atualizado no formato pdf
até às 23:59h do dia 18/10/2022.

A nota final consistirá na média
aritmética da nota da prova teórica,
da nota do aluno no componente
curricular específico e a média
global do aluno, onde estas duas
últimas serão extraídas do histórico
acadêmico. Serão consideradas duas
casas decimais após a vírgula.

Importante: cada aluno poderá se
inscrever apenas em 2 processos
seletivos de monitoria em 2022/2.

Critérios de desempate de acordo
com Edital  PROGRAD/UFG nº.330
de 11 de agosto de 2022  publicado
pela Comissão de Monitoria da
Região Metropolitana de Goiânia

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*
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Período A ser combinado com o orientador(a)

Matutino      

Vespertino      

Noturno      

 

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

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS
/NATUREZA

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES
DA SELEÇÃO:

 

ICB0573 -
BIOQUÍMICA II

 

ICB0137 -
BIOQUÍMICA II

 

 

 

 

Profa. Rosália Santos
Amorim Jesuíno

 

Prof. Sinji Borges Ferreira
Tauhata

 

1 remunerada

4 voluntária

 

 

Prova escrita:

Dia 20 de outubro de 2022

Horário 10:00h

Local: Anfiteatro do ICB 2 ou outro
local a ser definido e comunicado
previamente por email.

O candidato deve enviar para o e-
mail (stauhata@ufg.br) seu histórico
acadêmico atualizado no formato pdf
até às 23:59h do dia 18/10/2022.

A nota final consistirá na média
aritmética da nota da prova teórica,
da nota do aluno no componente
curricular específico e a média
global do aluno, onde estas duas
últimas serão extraídas do histórico
acadêmico. Serão consideradas duas
casas decimais após a vírgula.

Importante: cada aluno poderá se
inscrever apenas em 2 processos
seletivos de monitoria em 2022/2.

Critérios de desempate de acordo
com Edital  PROGRAD/UFG nº.330
de 11 de agosto de 2022  publicado
pela Comissão de Monitoria da
Região Metropolitana de Goiânia
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*

Período A ser combinado com o orientador(a)

Matutino      

Vespertino      

Noturno      

 

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

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS
/NATUREZA

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES
DA SELEÇÃO:

 

ICB0571 -
BIOLOGIA
MOLECULAR

Profa. Juliana Alves
Parente Rocha

 

1 remunerada

4 voluntária

 

Prova escrita:

Dia 20 de outubro de 2022

Horário 10:00h



 

ICB0549 CORPO
HUMANO
SAUDÁVEL II

 

Prof. Carlos Eduardo
Anunciação

 

 Local: Anfiteatro do ICB 2 ou outro
local a ser definido e comunicado
previamente por email.

O candidato deve enviar para o e-
mail (stauhata@ufg.br) seu histórico
acadêmico atualizado no formato pdf
até às 23:59h do dia 18/10/2022.

A nota final consistirá na média
aritmética da nota da prova teórica,
da nota do aluno no componente
curricular específico e a média
global do aluno, onde estas duas
últimas serão extraídas do histórico
acadêmico. Serão consideradas duas
casas decimais após a vírgula.

Importante: cada aluno poderá se
inscrever apenas em 2 processos
seletivos de monitoria em 2022/2.

Critérios de desempate de acordo
com Edital  PROGRAD/UFG nº.330
de 11 de agosto de 2022  publicado
pela Comissão de Monitoria da
Região Metropolitana de Goiânia

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*
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Período A ser combinado com o orientador(a)

Matutino      

Vespertino      

Noturno      

 

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

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS
/NATUREZA

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES
DA SELEÇÃO:

 

ICB0567 -
BIOQUÍMICA I

 

 

 

 

Prof. Sinji Borges Ferreira
Tauhata

 

 

1 remunerada

4 voluntária

 

 

Prova escrita:

Dia 20 de outubro de 2022

Horário 10:00h

Local: Anfiteatro do ICB 2 ou outro
local a ser definido e comunicado
previamente por email.

O candidato deve enviar para o e-
mail (stauhata@ufg.br) seu histórico
acadêmico atualizado no formato pdf
até às 23:59h do dia 18/10/2022.

A nota final consistirá na média
aritmética da nota da prova teórica,
da nota do aluno no componente
curricular específico e a média
global do aluno, onde estas duas
últimas serão extraídas do histórico
acadêmico. Serão consideradas duas
casas decimais após a vírgula.

Importante: cada aluno poderá se
inscrever apenas em 2 processos
seletivos de monitoria em 2022/2.

Critérios de desempate de acordo
com Edital  PROGRAD/UFG nº.330
de 11 de agosto de 2022  publicado
pela Comissão de Monitoria da
Região Metropolitana de Goiânia
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*

Período A ser combinado com o orientador(a)

Matutino      

Vespertino      

Noturno      

 

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

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS
/NATUREZA

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES
DA SELEÇÃO:

 

Biofísica

 

 

Profa. Silvia Maria Salem
Izacc Furlaneto

1 remunerada

4 voluntárias

 

Prova escrita:

Dia 20 de outubro de 2022

Horário 10:00h



 

 

 

 

 

 Local: Anfiteatro do ICB 2 ou outro
local a ser definido e comunicado
previamente por email.

O candidato deve enviar para o e-
mail (stauhata@ufg.br) seu histórico
acadêmico atualizado no formato pdf
até às 23:59h do dia 18/10/2022.

A nota final consistirá na média
aritmética da nota da prova teórica,
da nota do aluno no componente
curricular específico e a média
global do aluno, onde estas duas
últimas serão extraídas do histórico
acadêmico. Serão consideradas duas
casas decimais após a vírgula.

Importante: cada aluno poderá se
inscrever apenas em 2 processos
seletivos de monitoria em 2022/2.

Critérios de desempate de acordo
com Edital  PROGRAD/UFG nº.330
de 11 de agosto de 2022  publicado
pela Comissão de Monitoria da
Região Metropolitana de Goiânia

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

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

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

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

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

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

8. Participar de eventos científicos relacionados com a área objeto da monitoria, como: Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX da UFG;
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9. Participar de reuniões periódicas com o professor(a) orientador(a) para avaliação das atividades de
monitoria.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES*

Período A ser combinado com o orientador(a)

Matutino      

Vespertino      

Noturno      

 

 

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).

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

 

 

Prof. Sinji Borges Ferreira Tauhata

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular

Documento assinado eletronicamente por Sinji Borges Ferreira Tauhata, Professor do Magistério
Superior, em 07/10/2022, às 13:16, 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 3249936 e
o código CRC 9E414BC1.

Referência: Processo nº 23070.000797/2022-31 SEI nº 3249936

http://www.icb.ufg.br/
mailto:stauhata@ufg.br
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

