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Este Plano de trabalho de monitoria destina-se a descrição das atividades de monitoria 

propostas no projeto de ensino Ações de Ensino e Aprendizagem em Histologia, Embriologia e 

Biologia Celular (Processo SEI 23070.064086/2021-11) e também o estabelecimento de 

critérios para a seleção dos estudantes dos cursos de graduação para o desenvolvimento de 

atividades no período letivo de 2022/2, em conformidade com a Resolução CEPEC/UFG nº 

1693, de 10 de setembro de 2021. 

 

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) 02 vagas de monitoria remunerada: o monitor receberá uma bolsa mensal, sendo valores e 

período estabelecidos em edital publicado pela Comissão de Monitoria da Região 

Metropolitana de Goiânia. 

b) 14 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: 

 

 

 

 

 

 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2735861&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000096&infra_hash=da51b06107947bceb43f26c8af417034d47e23673a2c3b05d0bfe6f95e2d5008
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2735861&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000096&infra_hash=da51b06107947bceb43f26c8af417034d47e23673a2c3b05d0bfe6f95e2d5008


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

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 

- Histologia Geral 
(ICB0803) 

Ellen Synthia 
Fernandes de 
Oliveira 

1 remunerada O exame de seleção será realizado de forma 
presencial, por uma comissão de professores 
designada para este fim, e constará de: 
- Prova teórico-prática específica sobre os 
assuntos do componente curricular (N1); 
- Nota final obtida pelo aluno no 
componente curricular (N2). O candidato(a) 
deverá enviar o histórico acadêmico para o 
e-mail brunoduran@ufg.br até dia 
10/11/2022. 
 
Conteúdo da avaliação: Tecido Epitelial; 
Conjuntivo; Cartilaginoso; Ósseo; Muscular; 
Sangue; Nervoso; Sistema Cardiovascular; 
Sistema Linfático; Sistema Digestório e 
Glândulas Anexas; Sistema Respiratório; 
Sistema Urinário; Pele e Anexos; Glândulas 
Endócrinas; Sistema Reprodutor Masculino e 
Feminino. 
 
Local: Laboratório 204 no Instituto de 
Ciências Biológicas 3 (ICB3). 
Data e Horário: 11/11/2022 às 12:30. 
 
No caso de empate deve-se obedecer à 
seguinte ordem de prioridade na definição 
dos candidatos selecionados: 
I - maior média no componente(s) 
curricular(es); 
II - maior percentual de carga horária 
integralizada. 
 
A classificação dos estudantes aprovados 
será realizada de acordo com a média final 
do processo seletivo ((N1+N2)/2), sendo este 
o critério do preenchimento das vagas de 
monitoria remunerada. 
 
A ausência do estudante em qualquer etapa 
do processo seletivo resultará na sua 
desclassificação, não havendo segunda 
chamada para nenhuma das etapas 
previamente definidas. 

Cristina da Costa 
Krewer Mascioli 

1 remunerada 

Bruno Oliveira da 
Silva Duran 

2 voluntárias 

Cristina da Costa 
Krewer Mascioli 

1 voluntária 

Ellen Synthia 
Fernandes de 
Oliveira 

2 voluntárias 

Gláucia Maria 
Cavasin 

2 voluntárias 

Jayrson Araújo de 
Oliveira 

2 voluntárias 

Walquíria Arruda 1 voluntária 

Wanderlene 
Blanco Nunes 

2 voluntárias 

  

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
1. Dispor do período de 12 horas semanais para atuar dentro das atividades de monitoria propostas; 
2. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a)); 
3. Auxiliar os estudantes, em especial os que estejam apresentando baixo rendimento na aprendizagem no(s) 
componente(s) curricular(es); 
4. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas; 
5. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas; 
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 

mailto:brunoduran@ufg.br


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 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Matutino X X X X X  

Vespertino X X X X X  

Noturno       
* Após seleção e aceite da Monitoria, será elaborada uma Planilha de Horários para que os monitores 
possam auxiliar os professores e estudantes em sala de aula. Conforme os horários disponíveis de cada 
monitor e contemplando 12 horas semanais, os monitores serão distribuídos ao longo da semana.  O aluno(a) 
interessado na monitoria deverá enviar previamente suas 12 horas semanais disponíveis no e-mail 
brunoduran@ufg.br 

 

 

 

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

CÓDIGO: 

ORIENTADOR(A) Nº DE VAGAS 
/NATUREZA 

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 

- Educação em Saúde 
(ICB0599) 

Cristiane Lopes 
Simão Lemos 

2 voluntárias O exame de seleção será realizado de forma 
remota, por uma comissão de professores 
designada para este fim, e constará de: 
- Carta manifestando o interesse em atuar 
como monitor(a) na disciplina de Educação 
em Saúde (N1). Essa carta deverá ser enviada 
no e-mail cristiane_lemos@ufg.br até dia 
10/11/2022. 
- Nota final obtida pelo aluno no 
componente curricular (N2). O candidato(a) 
deverá enviar o histórico acadêmico para o 
e-mail brunoduran@ufg.br até dia 
10/11/2022. 
 
No caso de empate deve-se obedecer à 
seguinte ordem de prioridade na definição 
dos candidatos selecionados: 
I - maior média no componente(s) 
curricular(es); 
II - maior percentual de carga horária 
integralizada. 
 
A classificação dos estudantes aprovados 
será realizada de acordo com a média final 
do processo seletivo ((N1+N2)/2), sendo este 
o critério do preenchimento das vagas de 
monitoria remunerada. 
 
A ausência do estudante em qualquer etapa 
do processo seletivo resultará na sua 
desclassificação, não havendo segunda 
chamada para nenhuma das etapas 
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previamente definidas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA: 
 
1. Dispor do período de 12 horas semanais para atuar dentro das atividades de monitoria propostas; 
2. Planejar atividades (reuniões com professor(a) orientador(a)); 
3. Auxiliar os estudantes, em especial os que estejam apresentando baixo rendimento na aprendi zagem no(s) 
componente(s) curricular(es); 
4. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas teóricas; 
5. Auxiliar/acompanhar o(a) professor(a) durante as aulas práticas; 
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 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Matutino       

Vespertino X      

Noturno       

* Após seleção e aceite da Monitoria, será elaborada uma Planilha de Horários para que os monitores 
possam auxiliar o professor responsável. O horário descrito na tabela se refere ao período presencial de 
aulas de Educação em Saúde. O aluno(a) interessado na monitoria deverá enviar previamente suas 12 horas 
semanais disponíveis no e-mail brunoduran@ufg.br 

 

Após a divulgação do resultado preliminar, o estudante poderá interpor recurso ao resultado 

preliminar no dia 17 de novembro de 2022, exclusivamente via e-mail: brunoduran@ufg.br. 

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 / UFG (www.icb.ufg.br), conforme Edital 

publicado pela Comissão de Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia.   

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

 
 
 

Prof. Dr. Bruno Oliveira da Silva Duran 
Coordenador do Projeto 
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