
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
UNIDADE ACADÊMICA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

 

Edital Normas Complementares ao Edital nº. 17 de 09 de julho de 2018. 

 

O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, nos termos da Resolução CEPEC nº. 

1.418/2016, torna público as Normas Complementares ao Edital nº. 17 de 09 de 

julho de 2018, da Pró-Reitoria de Graduação/Coordenação Geral de Monitoria dos 

Cursos de Graduação da UFG, visando seleção de discentes dos cursos de 

graduação para o Programa de Monitoria 2018/2. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. São concebidas duas modalidades de monitoria:  

a) Monitoria remunerada: o monitor receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 

394,00, em conformidade com o Anexo I do Edital nº. 17 de 09 de julho de 2018. 

b) Monitoria voluntária: o monitor não receberá bolsa. 

1.2. A carga horária destinada às atividades de monitoria é de 12 (doze) horas 

semanais, em horários definidos pelo(a) professor(a) orientador(a) e de acordo as 

necessidades do Programa de Monitoria. 

1.3. Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), quantidade de vagas 

remuneradas e/ou voluntárias, datas e horários previstos para realização das provas 

deste processo seletivo estão apresentados no quadro a seguir: 

 

Área/Componente 
curricular (código) 

Vagas 
remuneradas 

Vagas 
voluntárias 

PROFESSOR (A) 
ORIENTADOR (A) 

DATA E HORÁRIO DE 
REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS 

CIT0001 - DESENHO 
TÉCNICO 

01 02 
GRADISCA DE O. W. 
DE CAPISTRANO 

16/08/2018 
Horário: das 12h às 14h 

CIT0035 - TOPOGRAFIA E 

GEODÉSIA 
01 01 

ALEX MOTA DOS 
SANTOS 

16/08/2018 
Horário: das 8h às 10h 

CIT0051 - FENÔMENOS 
DE TRANSPORTES 1 

01 01 JONAS BERTHOLDI 

17/08/2018 
Horário: das 10h às 12h 



 

CIT044 – RESISTÊNCIA 

DOS MATERIAIS 
e/ou 
CIT0036 – MECÂNICA DOS 
SÓLIDOS 

01 01 
JOHN EDWARD 
NEIRA VILLENA 

16/08/2018 
Horário: das 10h às 12h 

CIT0007 - INTRODUÇÃO À 

COMPUTAÇÃO 
01 01 

SYMONE GOMES 
SOARES ALCALÁ 

17/08/2018 
Horário: das 8h às 10h 

CIT 0210 – SAÚDE E 

SEGURANÇA NO 
TRABALHO E NO CAMPO 

e/ou  
CIT0085 – SEGURANÇA 

DO TRABALHO 

- 02 

CYNARA 
MENDONÇA 
MOREIRA TINOCO e 
LINCOLN 
SIEPIERSKI 

17/08/2018 
Horário: das 14h às 16h 

CIT0010 - GEOLOGIA 

BÁSICA* 
- 02 

MARCO ANTONIO 
CAÇADOR MARTINS 
FERREIRA e 
RODRIGO 
PRUDENTE DE 
MELO 

17/08/2018 
Horário: das 10h às 12h 

CIT0008 - INTRODUÇÃO À 

ECONOMIA 
- 02 

WALESKA F. 
MONTEIRO 

16/08/2018 
Horário: das 8h às 10h 

CIT0020 - 
CRISTALOGRAFIA 

- 03 
FERNANDA 
GERVASONI 

17/08/2018 
Horário: das 8h às 10h 

CIT0097 - ENGENHARIA 

DE TRÁFEGO  
e/ou 

EEC0075 - ENGENHARIA 

DE TRÁFEGO 

- 02 POLIANA LEITE 

17/08/2018 
Horário: das 14h às 16h 

CIT0068 - MINERALOGIA 2 - 03 
ELISA SOARES 
ROCHA BARBOSA 

16/08/2018 
Horário: das 12h às 14h 

CIT0194 - GEOFÍSICA - 02 
MARCELO 
HENRIQUE LEÃO 
SANTOS 

17/08/2018 
Horário: das 10h às 12h 

CIT0012 – 
FUNDAMENTOS DE 
MINERALOGIA  

- 02 
MARTHA NOÉLIA 
LIMA 

16/08/2018 
Horário: das 14h às 16h 

CIT0025 - 
PALEONTOLOGIA 

- 04 
CARLOS ROBERTO  
DOS ANJOS 
CANDEIRO 

16/08/2018 
Horário: das 10h às 12h 

CIT0195 - TÉCNICAS 

ANALÍTICAS EM 
GEOCIÊNCIAS 

- 02 
JOSÉ AFFONSO 
BROD 

17/08/2018 
Horário: das 8h às 10h 

CIT0021 - 
CLASSIFICAÇÃO E 
FORMAÇÃO DE 
ESTRUTURAS 
SUPERFICIAIS 

- 02 
JOANA PAULA 
SANCHEZ 

16/08/2018 
Horário: das 10h às 12h 

CIT 0089 - ENGENHARIA 

ECONÔMICA 
- 01 

MARCELO NUNES 
FONSECA 

17/08/2018 
Horário: das 14h às 16h 

CIT0052 - ENERGIA E 

ELETRICIDADE PARA 
ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

- 01 
FERNANDO NUNES 
BELCHIOR 

16/08/2018 
Horário: das 8h às 10h 

 

1.4. O local de realização das provas será informado até o último dia de inscrições 

pelos canais oficiais da Unidade Acadêmica como: quadro de avisos, endereço 

eletrônico www.fct.ufg.br e outros. 

http://www.fct.ufg.br/


 

1.5. A disciplina de Geologia Básica no segundo semestre de 2018 será oferecida no 

campus Samambaia, para o curso de Biologia, então pode ser necessário 

disponibilizar uma parte da carga horária para atuar lá. É desejável, embora não 

obrigatório, que os candidatos já tenham cursado ou estejam concluindo as 

componentes curriculares de Petrografia de Rochas Ígneas e Petrologia e 

Petrografia de Rochas Sedimentares. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Poderá se inscrever o estudante devidamente matriculado em curso de 

Graduação da UFG e com aprovação no componente curricular pleiteado, ou em um 

deles, no caso de vagas vinculadas a mais de um componente curricular. 

2.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente via SIGGA, no período de 

16/07/2018 a 15/08/2018: 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria Inscrever-se em Seleção de 

Monitoria Buscar oportunidades  Monitoria 

2.3. O estudante poderá concorrer a mais de uma vaga no presente processo 

seletivo, desde que os dias e horários das provas não coincidam. Caso se inscreva 

para mais de uma prova no mesmo dia e horário, o estudante deverá escolher uma 

delas até o horário de seu início. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1. O exame de seleção será realizado por uma comissão de professores 

designada para este fim e constará das seguintes etapas:  

a) 1ª etapa: prova escrita, aplicada no período de 16/08/2018 a 17/08/2018, 

conforme o estabelecido no item 1.3 deste Edital. 

B) 2ª etapa: análise do histórico acadêmico de notas, em caráter classificatório e 

eliminatório. O histórico deve ser entregue no dia da realização da prova escrita 

para o(a) aplicador(a) da respectiva prova, mediante assinatura de lista. Caso o 

candidato não entregue o documento na data prevista, estará automaticamente 

desclassificado. Para atribuição de nota ao histórico acadêmico, será considerada a 

nota obtida nos componentes curriculares vinculados à vaga a que está 

concorrendo. No caso do(a) candidato(a) ter no histórico o registro da aprovação 



 

mas não a nota obtida na disciplina, em virtude de aproveitamento, equivalência ou 

afins, a média final será a nota obtida na prova escrita.  

3.2. A nota final do candidato será obtida por meio da média das duas etapas do 

processo de seleção, observando-se o item 3.1 deste Edital. 

3.3. A ausência do candidato em qualquer etapa do processo seletivo implicará em 

sua desclassificação. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

4.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 20/08/2018 nos canais oficiais da 

Unidade Acadêmica como: quadro de avisos, endereço eletrônico www.fct.ufg.br e 

outros. 

4.2. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 22/08/2018, 

nos mesmos canais mencionados no item 4.1. 

4.3. A Coordenação de Monitoria Local cadastrará no SIGAA o(s) resultado(s) do 

processo seletivo no dia 22/08/2018. 

 

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

5.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o candidato poderá interpor recurso 

ao resultado no dia 21/08/2018, via e-mail: monitoria.fct.ufg@gmail.com, com cópia 

para gradisca@ufg.br. 

5.2. O resultado dos recursos será divulgado dia 22/08/2018 nos canais oficiais da 

Unidade Acadêmica como: quadro de avisos, sítio www.fct.ufg.br e outros. 

 

6. DA CONVOCAÇÃO 

6.1. No dia 24/08/2018 a Coordenação de Monitoria Local, via SIGAA, convocará os 

estudantes selecionados(as) no processo seletivo para o início das atividades. 

6.2. Após a divulgação do resultado final do processo seletivo pela Unidade 

Acadêmica, o(a) candidato(a) aprovado(a) em mais de uma vaga de monitoria deve 

manifestar ao coordenador de monitoria da unidade o interesse por apenas uma das 

vagas, no período de 22 a 23/08/2018, via e-mail: monitoria.fct.ufg@gmail.com, com 

cópia para gradisca@ufg.br. No caso do estudante não enviar nenhuma 

comunicação pelo email informado, ficará a cargo do coordenador local de monitoria 

a escolha da vaga a ser preenchida. 

http://www.fct.ufg.br/
mailto:monitoria.fct.ufg@gmail.com
mailto:gradisca@ufg.br
http://www.fct.ufg.br/
mailto:monitoria.fct.ufg@gmail.com
mailto:gradisca@ufg.br


 

6.3. Caso o monitor 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, ele deve manifestar a recusa logo após o 

resultado final do processo seletivo, no período de 22 a 23/08/2018, via e-mail : 

monitoria.fct.ufg@gmail.com, com cópia para gradisca@ufg.br, para que possa 

assumir a vaga de monitoria voluntária. 

6.4. Os(as) convocados(as) deverão, no período de 24 a 27/08/2018 aceitar ou 

recusar a convocação para o início das atividades de monitoria, via SIGAA: 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria Meus projetos de Monitoria Aceitar 

ou Recusar Monitoria 

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

 

7. DAS BOLSAS 

7.1. Em caso de vagas de bolsas não preenchidas ou de bolsistas que desistam da 

bolsa durante vigência desse edital, a seleção dos novos bolsistas será realizada de 

acordo com o seguinte critério:  

a) estudante aprovado nesse processo seletivo e atuando como voluntário na 

mesma disciplina a que está vinculada a bolsa. No caso de haver mais de um 

voluntário nessas condições, será respeitada a ordem de classificação na seleção; 

b) caso não existam voluntários atuando na disciplina, a prioridade será do 

estudante aprovado para a mesma disciplina a que está vinculada a bolsa, 

respeitando-se a ordem de classificação na seleção; 

c) caso não existam candidatos aprovados na disciplina a que está vinculada a 

bolsa, a prioridade será de voluntários atuando nas áreas/disciplinas para as quais 

não foram previstas bolsas, na ordem em que aparecem no quadro de vagas do item 

1.3, de cima para baixo: 1) Saúde e Segurança no Trabalho; 2) Geologia Básica; 3) 

Introdução à Economia; 4) Cristalografia; e assim sucessivamente. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Monitoria Local e/ou 

Direção da Unidade Acadêmica. 

 

mailto:monitoria.fct.ufg@gmail.com
mailto:gradisca@ufg.br


 

 

Aparecida de Goiânia, 24 de julho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
UNIDADE ACADÊMICA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

 

Processo Seletivo para preenchimento de vagas pelo Programa de Monitoria para o 

curso de graduação. 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

09 de julho de 2018 Publicação das Normas Complementares ao Edital nº. 17 de 
09 de julho de 2018, contendo as normas do Programa de 
Monitoria da Unidade Acadêmica Faculdade de Ciências e 
Tecnologia. 

16 de julho a 15 de 
agosto de 2018 

Período de inscrição via SIGAA. 
SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Inscrever-se em 
Seleção de Monitoria  Buscar oportunidades  Monitoria. 

16 a 17 de agosto de 
2018 

Período de realização da prova escrita. 

16 a 17 de agosto de 
2018 

Período para entrega de histórico acadêmico. O histórico 
deverá ser entregue impresso, NO DIA da realização da 
prova escrita, para o aplicador da prova, mediante 
assinatura de lista. 

20 de agosto de 
2018 

Divulgação do resultado preliminar nos canais oficiais da 
Unidade Acadêmica, como: quadro de avisos, sítio 

www.fct.ufg.br. 

21 de agosto de 
2018 

Interposição de recursos via e-mail: 
monitoria.fct.ufg@gmail.com, com cópia para 
gradisca@ufg.br. 

22 de agosto de 
2018 

Divulgação do resultado final nos canais oficiais da Unidade 

Acadêmica, como: quadro de avisos, sítio www.fct.ufg.br. 

24 de agosto de 
2018 

Convocação dos discentes no SIGAA  Portal Discente  
Monitoria  Meus projetos de Monitoria  Aceitar ou 
Recusar Monitoria. 

22 e 23 de agosto de 
2018 

Prazo para o(a) selecionado(a) recusar a bolsa, via e-mail: 
monitoria.fct.ufg@gmail.com, com cópia para 
gradisca@ufg.br. 

22 e 23 de agosto de 
2018 

Prazo para o(a) estudante selecionado(a) em mais de uma 
vaga de monitoria com bolsa, fazer a opção por uma única 
vaga, via e-mail: monitoria.fct.ufg@gmail.com, com cópia 
para gradisca@ufg.br. 

http://www.fct.ufg.br/
mailto:monitoria.fct.ufg@gmail.com
mailto:gradisca@ufg.br
http://www.fct.ufg.br/
mailto:monitoria.fct.ufg@gmail.com
mailto:gradisca@ufg.br
mailto:monitoria.fct.ufg@gmail.com
mailto:gradisca@ufg.br


 

24 a 27 de agosto de 
2018 

Prazo para aceitar ou recusar a monitoria via SIGAA. 
SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Meus projetos de 
Monitoria  Aceitar ou Recusar Monitoria. 

A partir de 24 de 
agosto de 2018 

Início das atividades. 

 


