
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
UNIDADE ACADÊMICA FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 

Normas Complementares ao Edital PROGRAD nº. 49 de 04 de dezembro de 2018. 

 

A DIRETORA DA FACULDADE DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE 

FEDERALDE GOIÁS, nos termos da Resolução CEPEC nº. 1604/2018, torna 

público as Normas Complementares ao Edital PROGRAD nº. 49 de 04 de dezembro 

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 2019/1. 

 

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 PROGRAD nº. 49 de 04 de 

dezembro 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. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

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

Graduação de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da UFG e com 

aprovação no componente curricular pleiteado. 

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

14/12/2018 a 15/03/2019: 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria Inscrever-se em Seleção de 

Monitoria Buscar oportunidades  Monitoria 

 



 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1 O exame de seleção será realizado por uma comissão de servidores efetivos 

designados para este fim, com discricionariedade em relação aos processos 

avaliativos e constará das seguintes etapas: 

3.1.1 1ª etapa (obrigatória) Nota final obtida pelo aluno no componente curricular: 

utilização da média aferida na disciplina consolidada, extraída dos respectivos 

históricos dos candidatos. 

3.1.1.1 No caso do Aproveitamento ou Dispensa de disciplinas, os candidatos 

deverão apresentar Histórico de Graduação da universidade de origem, em que 

conste a nota aferida nas respectivas disciplinas correspondentes, e entregar aos 

aplicadores da segunda etapa, aos cuidados da Comissão de Monitoria. 

3.1.2 2ª etapa (obrigatória) Prova escrita específica sobre os assuntos do 

componente curricular: avaliação escrita objetiva e/ou subjetiva (itens com respostas 

abertas e/ou fechadas), com estrita relação com a ementa das disciplinas 

determinadas na Resolução CEPEC 1427/2017 (disponível em 

https://www.fen.ufg.br/up/126/o/Resolucao_CEPEC_2016_1427.pdf). 

3.1.2.1 A segunda etapa ocorrerá no dia, horário e local previsto no item 3.2, 

segundo a disciplina específica. 

3.1.2.2 Os candidatos que não responderem à chamada pública de inscritos, 

realizada pelos aplicadores nos horários determinados para o início da segunda 

etapa (item 3.2), serão eliminados do processo seletivo. 

3.1.2.3 O tempo para realização da 2ª etapa não poderá exceder 2 horas, a 

partir da entrega de todos os cadernos de prova, gabaritos/folhas de respostas aos 

candidatos. 

3.1.2.4 É vedada aos candidatos a realização de consultas de qualquer 

natureza ou comunicação pessoal durante o período de realização da segunda 

etapa. 

3.1.2.5 A comunicação com os aplicadores durante a realização da prova 

deverá ser por inscrição, mantendo braço levantado até a confirmação, sem 

qualquer tipo de manifestação oral publicizada. 

3.1.2.6 Os aplicadores poderão, em caso de suspeita de consulta ou 

manifestação oral publicizada, recolher os cadernos de provas e gabarito/folhas de 

respostas e encaminhar à representação da Comissão de Monitoria, que poderá, em 



 

até 30 minutos, manifestar parecer pela continuidade ou desclassificação dos 

candidatos. 

3.1.2.7 Para apropriação do caderno de provas é necessário proceder à 

entrega do gabarito/folha de respostas aos aplicadores, dentro dos horários 

previstos. 

3.1.3 3ª etapa (facultativa) Prova prática específica sobre os assuntos do 

componente curricular: prova prática com candidatos inscritos em disciplinas que 

optem por essa modalidade, garantindo condições igualitárias de avaliação e estrita 

relação com a ementa das disciplinas determinadas na Resolução CEPEC 

1427/2017 (disponível em 

https://www.fen.ufg.br/up/126/o/Resolucao_CEPEC_2016_1427.pdf). 

3.1.3.1 A terceira etapa ocorrerá no dia e horário previsto no item 3.2, de 

acordo com as orientações de cada disciplina. 

3.1.3.2 A terceira etapa ocorrerá em locais específicos da Faculdade de 

Enfermagem, e serão divulgados pela coordenação de monitoria no momento de 

realização da segunda etapa. 

3.1.3.3 Será garantida a padronização dos pontos/questões/práticas 

esperadas a todos os candidatos às vagas. 

3.1.3.4 Os candidatos que não responderem à chamada pública de inscritos, 

realizada pelos aplicadores nos horários determinados para o início da terceira etapa 

(item 3.2), serão eliminados do processo seletivo. 

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

critérios de seleção, datas e locais/horários previstos para realização das provas 

deste processo seletivo estão apresentados no quadro a seguir. 

AREA/ 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

(código) 

QUANTIDADE  
VAGAS 

PROFESSOR(A) 
ORIENTADOR(A) 

NATUREZA 

 
CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO 

FEN 0112 Bases 
para Cuidar do 
Indivíduo e da 
Família I 

05 

 
 
 

     Lucimeire F Lemos 
Selma Montefusco 

Suelen G Malaquias 
Clarissa Irineu S Carrijo 

01 COM BOLSA 
01 COM BOLSA 
01 COM BOLSA 
02 VOLUNTÁRIA 

-Média Obtida no 
Componente Curricular 
- Prova Escrita 
Data: 19/03/2019 
Local: Auditório da FEN 
Horário: 8h às 10h 
- Prova Prática 
Data: 19/03/2019 
Local: a ser divulgado 
durante prova escrita 
Horário: 10:15h às 12:15h 

FEN 0116 
Enfermagem 
Clínica 

03 
Marcos André Matos 

Lílian Varanda Pereira 
Nara Rúbia de Freitas 

01 COM BOLSA 
01 COM BOLSA 
01 VOLUNTÁRIA 

-Média Obtida no 
Componente Curricular 
-Prova Escrita 
Data: 19/03/2019 



 

Local: Auditório da FEN 
Horário: 8h às 10h 

FEN 0117 
Enfermagem em 
Doenças 
Infecciosas 

01 Hélio Galdino Júnior 
01 COM BOLSA 
 

-Média Obtida no 
Componente Curricular 
-Prova Escrita 
Data: 19/03/2019 
Local: Auditório da FEN 
Horário: 8h às 10h 

FEN 0123 
Enfermagem 
Ginecológica e 
Obstétrica I 

02 

Leonora Rezende 
Pacheco 

Nilza Alves Marques 
Almeida 

01 COM BOLSA 
 
01 COM BOLSA 
 

-Média Obtida no 
Componente Curricular 
-Prova Escrita 
Data: 19/03/2019 
Local: Auditório da FEN 
Horário: 8h às 10h 

FEN 0124 
Enfermagem 
Pediátrica e 
Neonatológica I 

04 
Natália Del Angelo 

Aredes 
Thaíla Correa Castral 

01 COM BOLSA 
01 VOLUNTÁRIA 
01 COM BOLSA 
01 VOLUNTÁRIA 

-Média Obtida no 
Componente Curricular 
-Prova Escrita 
Data: 19/03/2019 
Local: Auditório da FEN 
Horário: 14h às 16h 
- Prova Prática 
Data: 19/03/2019 
Local: a ser divulgado 
durante prova escrita 
Horário: 16:15h às 18:15h 

FEN 0111 
Epidemiologia e 
Bioestatística 

01 Sheila Araújo Teles 
01 COM BOLSA 
 

-Média Obtida no 
Componente Curricular 
-Prova Escrita 
Data: 19/03/2019 
Local: Auditório da FEN 
Horário: 14h às 16h 

FEN 0105 
Introdução a 
Enfermagem 

03 

Heliny C. Cunha Neves 
Dulcelene de S. Melo 

Silvana de Lima V. 
Santos 

01 COM BOLSA 
01 VOLUNTÁRIA 
01 VOLUNTÁRIA 

-Média Obtida no 
Componente Curricular 
-Prova Escrita 
Data: 19/03/2019 
Local: Auditório da FEN 
Horário: 14h às 16h 
- Prova Prática 
Data: 19/03/2019 
Local: a ser divulgado 
durante prova escrita 
Horário: 16:15h às 18:15h 

FEN 0104 Saúde 
Coletiva 

02 
Bárbara S. Rocha 
Jacqueline R Lima 

01 COM BOLSA 
01 VOLUNTÁRIA 

-Média Obtida no 
Componente Curricular 
-Prova Escrita 
Data: 19/03/2019 
Local: Auditório da FEN 
Horário: 14h às 16h 

TOTAL 21  
13 COM BOLSA 
08 VOLUNTÁRIA 

 

 

3.3 A nota final do candidato será obtida por média aritmética das etapas 

obrigatórias e facultativa (quando houver) do processo de seleção. 

3.4 Para constar como classificado no processo seletivo, o candidato deve obter 

nota maior ou igual a 6,0 na média final. 

3.5 Deverá haver publicação do gabarito ou respostas esperadas imediatamente 

após a finalização das avaliações. 



 

3.6 A ausência do candidato em qualquer etapa do processo seletivo resultará na 

sua desclassificação. 

3.7 No caso de empate deve-se obedecer ao item 4.9 do Edital PROGRAD nº. 49 de 

04 de dezembro de 2018, que traz seguinte ordem de prioridade na definição dos 

candidatos selecionados: 

I - maior média no componente(s) curricular(es); 

II - maior percentual de carga horária integralizada; 

III - maior média relativa. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

4.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 21/03/2019 nos canais oficiais da 

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

4.2. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 25/03/2019, 

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 25/03/2019. 

 

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

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

ao resultado no dia 22/03/2019, via e-mail: monitoria.fen@gmail.com 

5.2. O resultado dos recursos será divulgado dia 25/03/2019 nos canais oficiais da 

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

 

6. DA CONVOCAÇÃO 

6.1. 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 

remunerada deve manifestar ao coordenador de monitoria da unidade o interesse 

por apenas uma das vagas, no período de 25 a 26/03/2019, via e-mail: 

monitoria.fen@gmail.com. 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. 

6.2. 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 

mailto:monitoria.fen@gmail.com
mailto:monitoria.fen@gmail.com


 

resultado final do processo seletivo, no período de 25 a 26/03/2019, via e-mail 

monitoria.fen@gmail.com para que possa assumir a vaga de monitoria voluntária. 

6.3. No dia 27/03/2019 a Coordenação de Monitoria Local, via SIGAA, convocará os 

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

6.4. Os(as) convocados(as) deverão, no período de 27 a 28/03/2019 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, a seleção dos novos estudantes 

será realizada mediante processo seletivo de vagas remanescentes. 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Os candidatos aprovados devem comparecer à primeira reunião geral de 

monitoria da Faculdade de Enfermagem, a ser realizada no dia 29/03/2018, das 13 

às 14h, na sala 01 (FEN/UFG). 

8.1.1 A ausência à primeira reunião implicará na substituição do candidato aprovado, 

pelo descumprimento das obrigações com o programa. 

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

Direção da Unidade Acadêmica. 

Goiânia, 13 de dezembro de 2018. 

 

Profª Drª Claci Fátima Weirich Rosso 
Diretora da Unidade Acadêmica Faculdade de Enfermagem 

 
Profª Drª Leonora Rezende Pacheco 

Coordenadora Pró-Tempore do Programa de Monitoria (Faculdade de 
Enfermagem/UFG) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
UNIDADE ACADÊMICA FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 

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

curso de graduação. 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

13 de dezembro de 
2018 

Publicação das Normas Complementares ao Edital nº. XX de 
30 de novembro de 2018, contendo as normas do Programa 
de Monitoria da Unidade Acadêmica Faculdade de 
Enfermagem. 

14 de dezembro de 
2018 a 15 de março 
de 2019 

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

19 de março de 2019 Período de realização da prova escrita, prática e/ou entrega 
de histórico acadêmico. 

21 de março de 2019 Divulgação do resultado preliminar nos canais oficiais da 
Unidade Acadêmica, como: quadro de avisos, sítio 
www.fen.ufg.br 

22 de março de 2019 Interposição de recursos via e-mail: 
monitoria.fen@gmail.com 

25 de março de 2019 Divulgação do resultado final nos canais oficiais da Unidade 
Acadêmica, como: quadro de avisos, sítio www.fen.ufg.br 

25 e 26 de março de 
2019 

Prazo para o(a) selecionado(a) recusar a bolsa, via e-mail: 
monitoria.fen@gmail.com 

25 e 26 de março de 
2019 

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.fen@gmail.com 

27 de março de 2019 Convocação dos discentes no SIGAA  Portal Discente  
Monitoria  Meus projetos de Monitoria  Aceitar ou 
Recusar Monitoria. 

27 a 28 de março de 
2019 

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

29 de março de 2019 
Comparecimento OBRIGATÓRIO na primeira reunião geral 
de monitoria da Faculdade de Enfermagem, das 13 às 14h, 
na sala 01 (FEN/UFG). 

A partir de 27 de 
março de 2019 

Início das atividades. 

http://www.fen.ufg.br/
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