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 Normas Complementares ao Edital COGRAD nº. 02/2018.

A CHEFE DA UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA DA
UNIVERSIDADE  FEDERALDE  GOIÁS  -  REGIONAL  GOIÁS,  nos  termos  da
Resolução CEPEC nº.  1.418/2016,  torna público as Normas Complementares ao
Edital nº. 02 de 03 de outubro de 2018, da Graduação da UFG – Regional Goiás,
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. 02 de 03 de outubro 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,

natureza,  datas  e  locais/horários  previstos  para  realização  das  provas  deste

processo seletivo estão apresentados nos quadros a seguir:

Curso de Administração

DISCIPLINA
Nº DE

VAGAS
PROFESSOR(A)
ORIENTADOR(A)

NATUREZA
DATA/LOCAL E
HORÁRIO DA

PROVA

Administração
Financeira I
(CSA0161)

1 Anderson Queiroz Lemos COM BOLSA

05/11/2018
Local:  UAECSA,  a
sala   juntamente  com
a  homologação  das
inscrições.
Horário: 9H as 11:00H



Curso de Arquitetura

DISCIPLINA
Nº DE

VAGAS
PROFESSOR(A)
ORIENTADOR(A)

NATUREZA
DATA/LOCAL E

HORÁRIO DA PROVA
Diciplinas do Eixo 
Representação

1 Lucas Felício Costa Voluntária
As  provas  deverão
acontecer  na UAECSA,
durante a semana de 05
a 09/11/2018. 
O  dia,  horário  e  sala
serão  informados
juntamente  com  a
homologação  das
inscrições.

THAU I e II 2
Thalita Pereira da

Fonseca
Voluntária

Sistemas 
Estruturais I e II

1 Ivo Carrijo Andrade Neto Voluntária

Instalações 
Hidrossanitárias

1 Ivo Carrijo Andrade Neto Voluntária

 

Curso de Direito

DISCIPLINA
Nº DE

VAGAS
PROFESSOR(A)
ORIENTADOR(A)

NATUREZA
DATA/LOCAL E

HORÁRIO DA PROVA

Teoria  Geral  do
Processo
(CSA0151)

1
Cleuton César Ripol de

Freitas
Voluntária

A  prova  deverá
acontecer na UAECSA,
durante a semana de 05
a 09/11/2018. 
O  dia,  horário  e  sala
serão  informados
juntamente  com  a
homologação  das
inscrições.

Direito 
Administrativo I e 
II 
(CSA0020 e 
CSA0021)

1
Maria Carolina Carvalho

Motta
Voluntária

07/11/2018
Local:  UAECSA, a sala
juntamente  com  a
homologação  das
inscrições.
Horário: 14h às 16h.

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.

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

17/10/2018 a 28/10/2018:

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  professores

designada para este fim e constará das seguintes etapas: 



a) 1ª  etapa:  prova  escrita,  aplicada  entre  os  dias  05/11/2018  a  09/11/2018,

conforme o estabelecido no item 1.3 deste Edital.

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

eliminatório.  Para  atribuição  de  nota  ao  histórico  acadêmico,  será  feita  a  média

simples da nota final no componente curricular pleiteado e média global do aluno.

O histórico deve ser entregue no dia e horário da prova escrita (imediatamente

antes do início da prova). Caso o candidato não entregue o documento na data e

horários  previstos,  estará  automaticamente  desclassificado.  (Exceto  para  a  Vaga

remunerada de Administração Financeira I que deverá acontecer conforme consta

no Anexo I deste documento).

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.

3.4. As bolsas serão alocadas para os candidatos segundo a classificação FINAL no

processo seletivo. Ou seja, terá direito à bolsa o candidato classificado em primeiro

lugar. Os demais classificados poderão assumir a monitoria voluntária segundo o

número de vagas disponíveis.

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

4.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 12/11/2018 nos canais oficiais da

Regional Goiás: quadro de avisos, https://www.goias.ufg.br/ e outros.

4.2. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 16 /11/2018,

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 24/09/2018.

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

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

ao resultado no dia 13/11/2018, via e-mail: arianeborges@ufg.br.

5.2. O resultado dos recursos será divulgado dia 15/11/2018 nos canais oficiais da

Regional Goiás como: quadro de avisos, https://www.goias.ufg.br/ e outros.

6. DA CONVOCAÇÃO



6.1. No dia 20/11/2018 a Coordenação de Monitoria Local, via SIGAA, convocará os

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

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

resultado  final  do  processo  seletivo,  no  período  de  16 a  20/11/2018,  via  e-mail

arianeborges@ufg.br, para que possa assumir a vaga de monitoria voluntária.

6.3. Os(as)  convocados(as)  deverão,  no  período de  16 a  20/11/2018 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

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

7. DAS BOLSAS

7.1.  Em caso de vagas de monitoria remunerada não preenchidas, a seleção dos

novos estudantes será realizada de acordo com o seguinte critério: será convocado

o aluno com maior nota no processo seletivo e que possua o requisito mínimo de ter

cumprido o componente curricular da vaga ociosa. 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Direção da Unidade Acadêmica.

Goiânia, 10 de outubro de 2018.

Prof.  Ma. Ariane Magda Borges
Chefe da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas
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 ANEXO I

DO  PROCESSO  DE  SELEÇÃO  PARA  1  VAGA  DE  BOLSA  DE  MONITORIA

REMUNERADA 2019/1, REGIONAL GOIÁS - DISCIPLINA DE ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA I DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

O processo seletivo para 1 vaga de bolsa de monitoria remunerada para o semestre

2019/1 será definido por está norma Complementar. O exame de seleção constará

de uma prova escrita sobre um dos temas listados no item 1 desta norma, que será

sorteado no dia da prova. A prova escrita terá duração de 2 horas. Será selecionado

como bolsista o candidato que obtiver a maior nota, desde que seja superior a 7,0.

Como critério de desempate os candidatos deverão ministrar uma aula de 15 a 20

minutos sobre um dos temas listados no item 1 desta norma. Conforme o item 4 do

edital o processo seletivo será realizado pela Coordenação de Monitoria local e por

uma comissão de professores, designada para este fim pela Unidade Acadêmica.

1. TEMAS PROVA ESCRITA E DIDÁTICA: 

1.1. Introdução a finanças corporativas e a função financeira nas empresas.

1.2. Fluxo de caixa - Conceito e aplicação.

1.3. Visão geral das demonstrações contábeis e financeiras.

1.4. Valor do dinheiro no tempo.

1.5. Risco e Retorno.
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2.  REALIZAÇÃO  DOS  PROCESSOS  SELETIVOS  E  DIVULGAÇÃO  DOS

RESULTADOS

PROVA ESCRITA – 05/11/2018  9:00h

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA – 07/11/2018

Em caso de empate:

PROVA DIDÁTICA – 08/11/2018  9:00h

RESULTADO FINAL – 08/11/2018


