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FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 
 

 

NORMAS COMPLEMENTARES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORES DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 

CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA, PARA O ANO LETIVO DE 2017.  

 

 

O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (FCT) DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, nos termos da Resolução CEPEC nº. 1.418/2016, torna público 

Edital Complementar ao Edital nº. 01 de 23 de fevereiro de 2017 da Comissão Institucional 

de Monitoria – CIM, visando à seleção de discentes dos cursos de graduação desta 

Unidade Acadêmica para o Programa de Monitoria 2017, modalidades remunerada e 

voluntária. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Requisitos 

São requisitos para o exercício da monitoria segundo a Resolução CEPEC n° 1.418/2016: 

I - ser discente regularmente matriculado em curso de graduação da UFG;  

II - ter sido aprovado na disciplina/área do conhecimento em que pretende ser monitor; 

III - ser aprovado no processo seletivo; 

IV - dispor de 12 (doze) horas semanais para cumprir as atividades.  

1.2. Vagas  

A FCT está ofertando 3 (três) vagas para monitoria remunerada e 23 (vinte e três) vagas 

para monitoria voluntária, conforme detalhado no quadro a seguir:  

 



 

UNIDADE DISCIPLINA/ ÁREA 
VAGAS 

REMUNERADAS 

VAGAS 

VOLUNTÁRIAS 

PROFESSOR (A) 

ORIENTADOR (A) 

Datas e horários das 

provas 

FCT 

FUNDAMENTOS DE 
MINERALOGIA 

(1º semestre) 
Campus Samambaia 

 

0 2 

JOSÉ AFFONSO BROD 

(1º semestre) 

MARTHA NOÉLIA LIMA 
(2º semestre) 

Prova escrita: 15/03 

das 8h às 10h 

Arguição: 20/03 às 

12h 

FCT 
MINERALOGIA 1 

(1º semestre) 
0 2 

JOSÉ NOGUEIRA NETO 

ELISA SOARES ROCHA 

BARBOSA 

Prova escrita: 15/03 

das 10h às 12h 

Arguição: 20/03 às 

13h 

FCT 
MINERALOGIA 2 

(2º semestre) 
0 2 

JOSÉ NOGUEIRA NETO 

ELISA SOARES ROCHA 

BARBOSA 

Prova escrita: 15/03 

das 12h às 14h 

Arguição: 20/03 às 

14h 

FCT 

TRABALHO DE 
CAMPO DE 

GEOLOGIA BÁSICA 

(2º semestre) 

0 2 

ELISA SOARES ROCHA 

BARBOSA 

JOANA PAULA SANCHEZ 

Prova escrita: 15/03 

das 14h às 16h 

Arguição: 20/03 às 

15h 

FCT 

CLASSIFICAÇÃO DE 
ESTRUTURAS 
SUPERFICIAIS 

(2º semestre) 

0 1 JOANA PAULA SANCHEZ 

Prova escrita: 15/03 

das 16h às 18h 

Arguição: 20/03 às 

16h 

FCT 

ENERGIA E 
ELETRICIDADE PARA 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

(1º semestre) 

0 1 
FERNANDO NUNES 

BELCHIOR 

Prova escrita: 16/03 

das 12h às 14h 

Arguição: 16/03 às 

16h 

FCT 
DESENHO TÉCNICO 

(1º e 2º semestres) 
1 2 

GRADISCA DE O. W. DE 

CAPISTRANO 

Prova escrita: 16/03 

das 14h às 16h 

Arquição: 17/03 às 

10h 

FCT 
TOPOGRAFIA 

(1º e 2º semestres) 
1 1 

ALEX MOTA DOS 

SANTOS 

Prova escrita: 17/03 

das 16h às 18h 

Arguição: 20/03 às 

10h 

FCT 
GEOLOGIA BÁSICA 

(1º semestre) 
1 1 TEREZA C. J BROD 

Prova escrita: 17/03 

das 8h às 10h 

Arguição: 17/03 às 

12h  

FCT 
CRISTALOGRAFIA 

(2º semestre) 
1 1 TEREZA C. J. BROD 

Prova escrita: 17/03 

das 10h às 12h 

Arguição: 20/03 às 8h  

FCT 
PALEONTOLOGIA 

(1º semestre) 
0 1 

CARLOS ROBERTO  

CANDEIRO 

Prova escrita: 17/03 

às 12h30 

Arguição: 17/03 às 

13h40 

FCT 

INSTRUMENTAÇÃO E 
DESENHO 

GEOLÓGICO 

(1º semestre) 

0 2 

MARCELO HENRIQUE 

LEÃO SANTOS  

 TEREZA C. J. BROD 

Prova escrita: 17/03 

das 14h às 16h 

Arguição: 20/03 às 9h 

FCT 

TRABALHO DE 
CAMPO DE 

INSTRUMENTAÇÃO E 
DESENHO 

GEOLÓGICO 

(2º semestre) 

0 5 

MARCELO HENRIQUE 

LEÃO SANTOS  

TEREZA C. J. BROD 

Prova escrita: 17/03 

das 16h às 18h 

Arguição: 20/03 às 

10h 

 



 

1.2.1 O candidato poderá se inscrever em até duas vagas, desde que possua os requisitos 

necessários e as datas de realização da seleção para os diferentes componentes 

curriculares não coincidam. 

Parágrafo único – Caso seja de interesse do estudante e do professor (a) orientador (a), 

as vagas de monitoria voluntária poderão ser ampliadas para outros candidatos aprovados 

no presente processo seletivo. 

1.3. Vigência 

O período de vigência da monitoria está especificado para cada disciplina no quadro do 

item 1.2. 

1.3.1 Caso alguma disciplina com monitor bolsista não seja ofertada no segundo semestre, 

por interesse da FCT, a bolsa será transferida para outra disciplina com monitor habilitado 

selecionado por esse edital, seguindo os critérios de prioridades especificados no item 3. 

1.3.2 No caso das monitorias remuneradas, serão recebidas 4 bolsas por semestre de 

atuação: de abril a julho, no primeiro semestre, e de setembro a dezembro, no segundo 

semestre. 

§ 1º Se, por qualquer motivo, a documentação mencionada no item 3 não for entregue até 

24 de março, o estudante estará ciente que receberá somente três bolsas para atuação no 

primeiro semestre de 2017.  

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 A inscrição implica no conhecimento e na aceitação das condições estabelecidas neste 

Edital, no Edital da CIM no 01 de 23 de fevereiro de 2017 e na Resolução CEPEC n° 

1.418/2016.  

2.2 O (a) candidato (a) poderá concorrer a até duas vagas para cada semestre, desde que 

possua os requisitos necessários e as datas e/ou horários de seleção das disciplinas 

pleiteadas não coincidam. 

2.3 As inscrições serão realizadas no período de 02/03 a 14/03/2017, com o envio dos 

seguintes documentos para o email monitoria.fct.ufg@gmail.com com cópia para 

gradisca@ufg.br. 

a) Cópia do Extrato Acadêmico completo e atualizado, onde deverá estar comprovada a 

aprovação na disciplina a cuja vaga pretende concorrer e sua respectiva média final;  
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b) Histórico escolar de graduação com Média Global; 

c) Fotocópia do RG e CPF; 

d) Declaração assinada de não acúmulo de bolsas (Anexo I) das Normas Complementares. 

2.4 Impugnação de inscrição 

A Comissão de seleção dispõe do direito de não homologar a inscrição e, portanto, excluir 

do processo seletivo o estudante que não apresentar a documentação solicitada e/ou 

preencher o formulário de inscrição de forma incorreta e/ou incompleta. 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 O exame de seleção será realizado sob a responsabilidade da Coordenação de 

Monitoria local e da comissão de professores designada pela Direção da Unidade; 

3.1.1 O local de realização das provas será informado no Mural da Secretaria da FCT; 

3.2 O processo de seleção constará, obrigatoriamente, da aplicação de Prova Escrita ou 

Prática específica sobre o conteúdo da disciplina e outras duas formas adicionais de 

avaliação, conforme disposto no próximo item;  

3.3 Para obtenção da média final no processo seletivo de monitoria serão considerados os 

seguintes elementos:  

a) a prova escrita ou prática da disciplina, com peso 6; 

b) média final do estudante na disciplina a cuja vaga pretende concorrer, com peso 2; 

c) arguição dos candidatos aprovados, com peso 2. 

3.4 Em caso de empate, será classificado o candidato que apresentar maior coeficiente de 

rendimento acumulado. Para isso, o Histórico Escolar analisado deverá ser emitido após o 

fim do segundo semestre letivo de 2016.  

3.5 A classificação dos candidatos aprovados será realizada de acordo com a média final 

do processo seletivo, sendo este o critério do preenchimento das vagas e distribuição de 

bolsas. 

3.6 As bolsas serão distribuídas conforme a quantidade descrita no item 1.2 e conforme a 

classificação dos candidatos aprovados. Os demais classificados serão enquadrados como 

monitores voluntários.  

3.7 No caso de um estudante ser classificado como bolsista e, por qualquer motivo, não 

entregar o Termo de Compromisso (Anexo II) no prazo estipulado no item 1.3, ele será 



 

automaticamente colocado no final da lista, com a convocação do próximo classificado, que 

terá 1 (um) dia útil para apresentar o mesmo Termo de Compromisso assinado. Esse 

processo poderá ser repetido até que algum aluno classificado apresente a documentação 

necessária no prazo estipulado. 

Parágrafo único: Os estudantes que estiverem atuando como monitores voluntários, em 

caso de desistência, desligamento de algum bolsista, ou surgimento de novas bolsas 

durante o presente ano letivo, terão prioridade na redistribuição das referidas bolsas, 

respeitada a ordem de classificação nesse processo seletivo. 

4. CRONOGRAMA  

Todas as etapas do processo seletivo ocorrerão entre os dias 15 e 20 de março de 2017, 

segundo o cronograma abaixo. O resultado de cada etapa do processo seletivo.será 

divulgado no mural de avisos da secretaria da FCT e no website da Unidade. 

ETAPA DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrições 02 a 14/03  monitoria.fct@gmail.com 

com cópia para 

gradisca@ufg.br  

Divulgação das inscrições 

homologadas 

 15/03 Até 8:00h Mural e website da FCT 

Período de interposição de recursos à 

homologação das inscrições 

16/03 Até 8:00h monitoria.fct@gmail.com 

com cópia para 

gradisca@ufg.br ou 

Secretaria da FCT 

Realização das provas escritas e/ou 

práticas e arguições 

15 a 20/03 Conforme item 1.2 FCT 

Divulgação do resultado preliminar  21/03 Até 18:00h  Mural e website da FCT 

Período de interposição de recursos 

ao resultado preliminar 

22/03 Até 18:00h  monitoria.fct@gmail.com 

com cópia para 

gradisca@ufg.br ou 

Secretaria da FCT 

Apuração dos recursos interpostos ao 

resultado preliminar das provas 

escritas e/ou práticas 

23/03 Até 12:00h Mural e website da FCT 

Publicação/divulgação do resultado 

final  

23/03 Até 12:00h Mural da FCT 

Período de entrega do termo de 

compromisso  

23 e 24/03 das 08:00 às 18:00 h Secretaria da FCT 
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5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

5.1. O resultado final preliminar será divulgado no dia 21 de março de 2017. Na ata final, a 

ordem dos selecionados será disposta em ordem decrescente das médias gerais obtidas. 

5.2. O resultado final será divulgado após julgamento de todos recursos, via publicação da 

ata final do processo de seleção no quadro de avisos da Secretaria da Unidade Acadêmica 

e no website da Unidade, no dia 23 de março de 2017. 

 

6. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

6.1. Após a publicação do resultado preliminar de cada etapa do processo seletivo o 

candidato terá 24h para interposição de recursos, conforme cronograma disponível no item 

4. 

6.1.1 Todos os candidatos que interpuserem recursos durante o processo seletivo poderão 

continuar participando da seleção nas fases subsequentes até que seu recurso seja julgado 

e o resultado do julgamento publicado no Mural da Secretaria da FCT.  

6.2. Os recursos deverão ser protocolados por e-mail, para monitoria.fct.ufg@gmail.com, 

com cópia para gradisca@ufg.br,  ou na Secretaria da Unidade Acadêmica, respeitando-se 

seu horário de funcionamento (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h). 

 

7. DOS SELECIONADOS 

7.1. Para o início das funções, os monitores selecionados devem preencher 2 (duas) vias 

do Termo de Compromisso – Anexo II: Monitoria Remunerada, Anexo III: Monitoria 

Voluntária do Edital nº. 1 de 23 de fevereiro de 2017 e entregar na Secretaria da FCT, 

conforme disposições no item 3.  

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção de Monitoria da FCT. 

 

 

Goiânia, 1º de março de 2017.  
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Júlio Cesar Valandro Soares 

Diretor da FCT/UFG 

 

 Gradisca de O. W. de Capistrano 

Coordenadora Local de Monitoria 

FCT/UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo I 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

Eu _________________________________________________, aluno (a) do curso de 

_________________________, matrícula_______________, declaro para os devidos fins 

que tenho disponibilidade de doze (12) horas semanais para me dedicar às atividades de 

monitoria da disciplina __________________________________________, e que em 

caso de aprovação e classificação no processo seletivo de monitoria da FCT/2017 não 

haverá o acúmulo de bolsas remuneradas.  

 

 

 

Goiânia,      de  março de 2017. 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) a monitor(a) 

 


