
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

NORMAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA DA UFG REGIONAL JATAÍ Nº

006/2018

A CHEFE DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

GOIÁS, nos termos da Resolução CEPEC nº. 1604/2018, torna pública as Normas Complementares ao

Edital do Processo Seletivo de Monitoria da UFG – Regional Jataí nº. 006/2018 de 10 de dezembro de

2018, visando seleção de discentes do curso de graduação de Pedagogia para o Programa de Monitoria

2019/1, da Unidade Acadêmica Especial de Educação.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. São concebidas duas modalidades de monitoria: 

a) Monitoria remunerada: o (a) monitor (a) receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 394,00, em
conformidade com o Anexo I do Edital Nº. 006 de 10 de dezembro de 2018.

b) Monitoria voluntária: o (a) monitor (a) 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. São requisitos para o exercício da monitoria:

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

II - ter sido aprovado na disciplina/disciplinas vinculadas às áreas em que pretende ser monitor (a);

III - ser aprovado no processo seletivo;

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

2. DAS VAGAS

2.1  Vagas

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 no

Quadro 1.



Quadro 1: Relação de vagas remuneradas

Classif
.

Discipl
ina

Orientado
r (a)

Códi
go e

o
Com
pone
nte

Curri
cular

Formato da
prova

Assunto da
prova

Referências

Vagas (Bolsas)

Data/Hora/L
ocal

Rem
unera

da

Volunt
ária

1ª
Vanderlei 
Balbino

EDU
0067 -
Polític
as
Educa
cionai
s  no
Brasil

Oral

Conteúdo das
Políticas

Educacionais no
Brasil (Educação

brasileira pós 1950,
golpe militar,
globalização
econômica e
políticas de

inclusão)

1) 
Políticas públicas e edu
cacionais no contexto hi
stórico brasileiro. 
Wendell L. Pereira 
2) Educação, 
globalização e 
neoliberalismo: o 
debate precisa 
continuar! Robinson 
dos Santos y Antônio 
Inácio Andrioli
3) Educação inclusiva: 
alguns marcos 
históricos que 
produziram a educação 
atual. Rosana Aparecida
Silva Romero; Sirleine 
Brandão de Souza

01 01

Data:
19/03/2019

Horário:   14
horas

Local:  Bloco
B2,  sala  12
(NAI)

2ª Rosely Lima

EDU0
025  –
Psicol
ogia
da
Educa
ção

Oral
e 

Análise da
nota final
obtida na
disciplina

(apresentar
histórico

acadêmico)

1  –  Psicanálise  e
Educação;
2  –  Abordagem
Comportamentalist
a e a Educação

COUTINHO,  Maria
Tereza  da  Cunha.
MOREIRA,  Mércia.
Psicologia da Educação:
um  estudo  dos
processos  psicológicos
de  desenvolvimento  e
aprendizagem
humanos,  voltado para
a educação. Ênfase nas
abordagens
interacionistas  do
psiquismo  humano.
Belo  Horizonte:  Lê,
2001.  (Apenas  os
capítulos
correspondentes  ao
conteúdo).

01 02

Data:
18/03/2019

Horário:
14h00min

Local:  Sala
06,  Bloco  D
–  Unidade
Riachuelo

3ª Suely Lima EDU0
002  -
Arte  e
Educa
ção

Oral Arte,  educação
cultura;
Aspectos  históricos
do o ensino de arte

BARBOSA, Ana Mae;
COUTINHO, Rejane

Galvão. O ensino da
Arte no Brasil: aspectos

históricos e
metodológicos. Rede

São Paulo de Formação
Docente: cursos de

01 01 Data:
18/03/2019
Ou
19/03/2019

Horário:
13h



Especialização para o
quadro do Magistério

da SEESP, Ensino
Fundamental II e Ensino

Médio. São Paulo,
2011.

Local:
Laboratório
de Arte

4ª Suely Santos

EDU0
028  –
Sociol
ogia
da
Educa
ção I

Oral e Escrita
A Sociologia clássica
(Durkheim,  Marx  e
Weber)

- 01 02

Novas
informações
serão
apresentada
s  no
endereço
https://educ
acao.jatai.uf
g.br/

5ª
Elisângela 
da Silva 
Santos

EDU0
027
Socied
ade,
cultur
a  e
infânci
a

Escrita 
e 

Análise da
nota final
obtida na
disciplina

(apresentar
histórico

acadêmico)

História  social  da
criança e da família

Livro intitulado História
social da criança e da

família (prefácio e
capítulo 1), de Philippe

Ariès

01 00

Data:
19/03/2019

Horário:
13h30min

Local:  Sala
08 Bloco D –
Unidade
Riachuelo

6ª
Diovana F O 
Thiago

EDU0
022  –
Históri
a  da
Educa
ção I

Escrita
e

Oral (média
aritmética)

* A nota final
obtida na

disciplina será
considerada
para fins de

classificação.
(Apresentar

histórico
acadêmico)

Educação  brasileira
na  colônia  e  no
império:
-  A  Educação
jesuítica;
-  A  Reforma
pombalina;
-  Aspectos  da
educação  no
império;

STEPHANOU, Maria.
BASTOS, Maria

Helena Câmara (orgs.).
Histórias e

Memórias da educação
no Brasil, vol. I

- Séculos XVI-XVIII e  
vol. II século XIX. 
Petrópolis, RJ: Vozes,

2004. (Apenas artigos
correspondentes ao

conteúdo)
ROMANELLI, Otaíza de
Oliveira F. História da
Educação no Brasil,

Vozes. (1930 /1973).
Petrópolis, 1994.

(Capitulo 2 – “Fatores
atenuantes na evolução
do sistema educacional

brasileiro”)

01 01

Data: 
19/03/2019

Horário:
14:30

Local:  Sala
08 Bloco D –
Unidade
Riachuelo

7ª Márcia 
Santos Anjo 
Reis

EDU0
015  -
Funda
mento
s  e
Metod
ologia
de
Ciênci
as
Natur
ais  I  e
II

Escrita 1) Ciências Naturais
no  currículo,  na
legislação  e  em
diferentes enfoques
teóricos
metodológicos;
2)  Saúde  na
Educação
3)  Sexualidade  e
educação

BRASIL. Base  Nacional
Comum  Curricular.  A
etapa  da  educação
infantil  e  área  de
Ciências  da  Natureza.
2017

CRAIDY,  Carmem;
KAERCHER,  Gládis
(Org.)  Educação
Infantil.  Pra  que  te
quero?  Porto  Alegre:
Artmed,  2001.  p.  153-
164

01 01 Data:  A
definir

Horário:  14
horas

Local:   Sala
de
Metodologia
-
Unidade
Riachuelo

Novas
informações



CRAIDY,  Carmem;
KAERCHER,  Gládis
(Org.)  Educação
Infantil.  Pra  que  te
quero?  Porto  Alegre:
Artmed, 2001. p. 39-6

NUNES,  César;  SILVA,
Edna.   A  educação
sexual  da  criança.
Campinas,  SP:  Autores
Associados,  2000.
(Coleção  polêmicas  do
nosso tempo; 72). p.61-
102

serão
apresentada
s  no
endereço
https://educ
acao.jatai.uf
g.br/

8ª
Halline 
Mariana 
Santos Silva

EDU0
013
FUND.
E MET.
DE  C.
H.
NOS
ANOS
INI.
DO
ENS.
FUND
I

Oral
O saber Histórico na
sala de aula.

Livro: O saber Histórico
na sala de aula, de Circe

Bittencourt.
00 03

Data:
19/03/2019

Horário:
14h00min

Local  :
Laboratório
de
Metodologia
–  Unidade
Riachuelo

9ª
Paula Eliane
Costa Rocha
Martins

EDU
0020
–
Funda
mento
s  e
Metod
ologia
de
Mate
mática
nos
Anos
Iniciai
s  do
Ensino
Funda
menta
l II

Oral

1)Concepções  da
construção  do
conhecimento
matemático;
2)A  matemática  no
currículo,  na
legislação  e  em
diferentes enfoques
teóricos
metodológicos;
3)Propostas
metodológicas  para
a  matemática  na
Educação Infantil;
4)Elaboração  de
propostas
metodológicas  para
a  matemática  nos
anos  iniciais  do
ensino fundamental
5)A  avaliação  da
aprendizagem
matemática.

- 00 01

Data:
A definir

Horário:
07h30min 

Local:
Laboratório
de
Linguagens
e
Matemática
–  Unidade
Riachuelo

Novas
informações
serão
apresentada
s  no
endereço
https://educ
acao.jatai.uf
g.br/

10ª Camila 
Alberto 
Vicente de 
Oliveira

EDU0
05  -
Didáti
ca  e
forma
ção de
profes

Escrita 1  -  Concepções  de
educação;
2  -  Tendências
pedagógicas;
3 - Planejamento de
ensino.

LUCKESI, Cipriano. 
Filosofia da educação. 
São Paulo: Cortez, 
1994.

Capítulos 2 e 3 

00 02 Data:
18/03/2019
(2ª. Feira)

Horário: 14h

Local:



sores

Laboratório
de
Linguagens
–  Unidade
Riachuelo

11ª
Luciana C. 
Porfírio

EDU0
07 -

Estági
o I
e

EDU0
09 -

Estági
o II

Escrita
 e 

Oral 

A teoria e a prática
de ensino na

Educação Infantil. 

Estágio
Supervisionado Ed.

Inf. I e II

Estágio I – escrita 
MARSIGLIA,  Ana
Carolina  Galvão. A
prática  pedagógica
histórico-crítica  na
educação  infantil  e
ensino  fundamental.
Campinas,  SP:  Autores
Associados, 2011.
OSTETTO,  Luciana  E.
Educação  Infantil:
saberes,  fazeres  da
formação  de
professores.  São Paulo:
Papirus, 2011.
PIMENTA.  Selma
Garrido  e  LIMA,  Maria
S.  L.  Estágio  e
Docência.  São  Paulo:
Cortez, 2004.

Estágio II 
BARBOSA,  Maria
Carmen  Silveira.   Por
amor  e  por  força:
rotinas  na  educação
infantil.   Porto  Alegre:
Artmed, 2006.
KRAMER,  Sonia. A
política  do  pré-escolar
no  Brasil:  a  arte  do
disfarce  9.  ed.  São
Paulo: Cortez, 2011 
OSTETTO,  Luciana
Esmeralda.  (Org.)
Encontros  e
encantamentos  na
educação  infantil.
Campinas:  Papirus,
2011.

00 02

Data:
18/03/2019
Ou
19/03/2019

Horário:
13h30  –
15h00

Local:
Coord.
Curso  ou
Estágio.  –
Unidade
Riachuelo

Novas
informações
serão
apresentada
s  no
endereço
https://educ
acao.jatai.uf
g.br/

12ª
Laís leni 
Oliveira 
Lima

EDU0
07  -
Estági
o I
EDU0
09  -
Estági
o III

Oral
Concepções  de
estágio

Livro: Pimenta, SELMA
Garrido; Lima, Maria S.
L. Estagio e docência.

São Paulo: Cortez,
2004. 

00 02

Data:
18/03/2019

Horário:
8h30min

Local:
Unidade
Riachuelo  –
Sala  a
definir

13ª Edson Brito EDU0
030  -
TCC I
(Meto
dologi
a  da
pesqui

Prática ABNT NBR 14724 –
Prova  prática
específica  sobre  os
assuntos  do
componente
curricular, como por
exemplo:

- 00 02 A definir.
Novas
informações
serão
apresentada
s  no
endereço



sa
científi

fica em
Educa
ção I)

formatação  de
trabalho, etc.

https://educ
acao.jatai.uf
g.br/

TOTAL 07 20

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. A inscrição implica  no conhecimento  e  na aceitação das condições estabelecidas  nas normas
complementares, no Edital nº 006/2018 da Coordenação de Monitoria da Regional Jataí e na Resolução
CEPEC nº. 1604/2018.

3.2. O candidato poderá concorrer a mais de uma vaga, desde que possua os requisitos necessários e
as datas da seleção das vagas pleiteadas não coincidam;

3.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente via SIGAA, no período de 19/12/2018 a 15/03/2019.

 SIGAA → Portal Discente → Monitoria → Inscrever-se em Seleção de Monitoria 

→Buscar oportunidades → Monitoria 

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1. O exame de seleção será realizado sob a responsabilidade do Professor Orientador.

4.2. O processo de seleção constará de um ou mais critérios de acordo com a determinação do (a) Professor

(a) orientador (a), definidos no Quadro 1 do item 2.1: 

Previamente ou no momento da realização das provas o candidato deverá obrigatoriamente entregar o extrato
acadêmico, a fim de comprovar sua aprovação nas disciplinas que compõem a área/modulo pretendido. A não
apresentação do extrato acadêmico, no momento da prova, implicará na desclassificação do processo seletivo. É
de responsabilidade do professor (a) orientador (a) aferir o cumprimento deste disposto.

4.3.  Para obtenção da média final  no  processo seletivo de monitoria  poderão ser  considerados os
seguintes elementos:

a) Prova escrita específica sobre os assuntos do componente curricular;

b) Prova oral ou sinalizada específica sobre os assuntos do componente curricular;

c) Prova prática específica sobre os assuntos do componente curricular; 

d) Nota final obtida pelo aluno no componente curricular;



e) Média relativa do aluno;

f) Média global do aluno.

4.4  O (a) orientador (a) poderá optar pela realização de apenas avaliação oral, mas neste caso esta
deverá ser gravada em áudio.

4.5 Serão aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 6,0.

4.6 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;

III - maior média relativa. 

4.7 O Professor Orientador da disciplina, após aplicação e correção do exame ou avaliação de outros critérios de
seleção, enviará, até o dia 20/03/2019, à Coordenação de Monitoria da Unidade Acadêmica Especial de educação
por meio do correio eletrônico <monitoriapedagogiaufj@gmail.com>, o resultado da seleção em sua disciplina,
especificando:

I - a disciplina em que o exame ocorreu;

II – nota final (até 1 casa decimal) obtida considerado conjuntamente com as demais etapas do certame;

III – Status final atribuído a cada candidato deve conter uma coluna para o nome do candidato, uma para a nota
obtida e uma para as seguintes nomenclaturas:

a) “classificado(a)”

b) “não classificado(a)”

c) “ausente”.

5. DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR DISCIPLINA

5.1 As vagas remuneradas seguirão o critério de classificação final na disciplina, conforme Quadro 1, item 2.1 des-
te Edital. Caso a disciplina não tenha candidatos aprovados, a redistribuição de vaga remunerada será feita, consi -
derando a classificação do Quadro 1 e respeitando a Resolução CEPEC nº. 1604/2018.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

6.1. O  resultado  preliminar  será  divulgado  no  dia  21  de  março  de  2019 no sítio  da  UAE-EDU
https://educacao.jatai.ufg.br/ e no quadro de avisos do curso de Pedagogia.

mailto:monitoriapedagogiaufj@gmail.com


6.2.  O resultado final, após análise de recursos, será  divulgado  25 de março de 2019, nos mesmos
canais mencionados no item 6.1.

6.3. A Coordenação de Monitoria Local cadastrará no SIGAA o(s) resultado(s) do processo seletivo no
dia 25 de março de 2019, nos mesmos canais mencionados no item 6.1

7. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

7.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o candidato que dele discordar poderá interpor recurso
ao resultado no dia  22/03/2019,  por meio do preenchimento e envio do formulário  “Solicitação De
Recurso  Contra  os  Resultados  do  Processo  Seletivo  de  Monitoria”  (ANEXO  II)  via  e-mail
<monitoriapedagogiaufj@gmail.com>.

7.2. A Coordenação de Monitoria Local designará uma Banca Recursal para análise dos recursos.

7.3. O resultado final, após análise dos recursos, será divulgado dia 25/03/2019 no sítio da UAE-EDU
https://educacao.jatai.ufg.br/ e no quadro de avisos do curso de Pedagogia.

8. DA CONVOCAÇÃO

8.1. 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:  <monitoriapedagogiaufj@gmail.com>. No  caso  do  estudante  não  enviar
nenhuma comunicação pelo  e-mail  informado,  ficará  a  cargo do Coordenador  local  de monitoria  a
escolha da vaga a ser preenchida.

8.2. 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 25 a
26/03/2019, via  e-mail <monitoriapedagogiaufj@gmail.com>, para  que  possa  assumir  a  vaga  de
monitoria voluntária.

8.3.  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.

8.4. 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:

mailto:monitoriapedagogiaufj@gmail.com
mailto:monitoriapedagogiaufj@gmail.com
mailto:monitoriapedagogiaufj@gmail.com


SIGAA → Portal Discente → Monitoria → Meus projetos de Monitoria → Aceitar ou Recusar

Monitoria.

8.5. Caso o discente não manifeste interesse, por meio do aceite via SIGAA descrito no item 8.2, o
mesmo  será  desclassificado  e  será  convocado  o  próximo  aluno,  segundo  ordem  de  classificação
conforme o item 5.

8.6.  Os  candidatos  aprovados  poderão  substituir  o  aluno  monitor  em  caso  de  desistência  ou
desligamento, obedecendo-se a classificação no processo seletivo.

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

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Monitoria Local e/ou Direção da Unidade Acadêmica.

Jataí, 19 de novembro de 2019. 



ANEXO I 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PARA MONITORES DA REJ/UFG 2018/2

DATA EVENTOS

21 de dezembro de 2018 Publicação das Normas Complementares ao Edital nº. 006 de 10
de  dezembro  de  2018,  contendo  as  normas  do  Programa  de
Monitoria da Unidade Acadêmica Especial de Educação (UAEE).

21 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.

18 a 19 de março de 2019 Período de realização da prova escrita, oral, prática ou entrega de
histórico acadêmico.

Até 20 de março de 2019

Data limite para orientadores 
enviarem a Coordenação de 
Monitoria da UAEE, os 
resultados preliminares das 
provas e demais modalidades
de avaliação.

21 de março de 2019 Divulgação  do  resultado  preliminar  no  endereço
https://educacao.jatai.ufg.br/ e no quadro de avisos do
curso de Pedagogia

22 de março de 2019 Interposição  de  recursos  via  e-mail:
<monitoriapedagogiaufj@gmail.com>.

25 de março de 2019 Divulgação  do  resultado  final  no  endereço
https://educacao.jatai.ufg.br/ e no quadro de avisos do
curso de Pedagogia

25 e 26 de março de 2019 Prazo  para  o(a)  selecionado(a)  recusar  a  bolsa,  via  e-mail:
<monitoriapedagogiaufj@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: <monitoriapedagogiaufj@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.

A partir de 27 de março de 
2019

Início das atividades.

mailto:monitoriapedagogiaufj@gmail.com
mailto:monitoriapedagogiaufj@gmail.com
mailto:monitoriapedagogiaufj@gmail.com


ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE RECURSO CONTRA OS RESULTADOS DO 

PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA

DATA DA SOLICITAÇÃO:  ______/______/______  DATA DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO: _____/______/______

NOME DO CONDIDATO:                                                                                                        

CURSO:                                                                                        N° DE MATRÍCULA:                                                 

PERÍODO:

TELEFONE RESIDENCIAL:                                                         TELEFONE CELULAR: 

E-MAIL: 

ARGUMENTAÇÃO:

 Jataí, ____ de _______________ de 2019.

___________________________________________
Assinatura do Candidato


