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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO - EMC 

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

 

O DIRETOR DA EMC 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, natureza, datas e locais/horários previstos para 

realização das provas deste processo seletivo estão apresentados nos Quadros 1 e 2 
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Quadro 1 – Informações gerais do Programa de Monito ria para a EMC – 2018/2 

Área/Disciplina(s) Código(s) da(s) disciplina(s) 
pré-requisitos Professor(a)/solicitante Nº 

vagas 
Natureza da 
monitoria 

Data/Local e Horário da 
Prova 

Sistemas de Automação Hidráulicos e 
Pneumáticos 

EMC0208 João Paulo da Silva Fonseca 1 * 
17/agosto/2018 – EMC/ 
CAE-205 das 13h às 16h 

Desenho de Máquinas EMC0304 Marlipe Fagundes Garcia Neto 1 * 
17/agosto/2018 – EMC/ 
CAE-205 das 13h às 16h 

Fabricação                                                                                               
EMC0307 – Ensaios Mecânicos; 
EMC0161 – Metrologia e Soldagem; 
EMC0086 – Fundição e Soldagem; 
EMC0272 – Usinagem. 

EMC0307; EMC0161; 
EMC0086; EMC0272 

Demostenes Ferreira Filho 1 * 
17/agosto/2018 – EMC/ 
CAE-205 das 13h às 16h 

Elementos de Máquinas 1 EMC0047 Marlipe Fagundes Garcia Neto 1 * 
17/agosto/2018 – EMC/ 
CAE-205 das 13h às 16h 

Informática Aplicada a Engenharia (IAE) EMC0309 ou EMC0090 Andreia Aoyagui Nascimento 1 * 
17/agosto/2018 – EMC/ 
CAE-205 das 13h às 16h 

Microcontroladores                                                                           
EMC0163-Microprocessadores e 
Microcontroladores; 
EMC0117-Laboratório de Microproc. e 
Microcontroladores 

EMC0163; EMC0117 ou 
EMC0162; EMC0116 

Fernando Ferreira de Melo 1 * 
17/agosto/2018 – EMC/ 
CAE-205 das 13h às 16h 

EMC0085- Fundamentos de Lógica EMC0085 Weber Martins 1 * 
17/agosto/2018 – EMC/ 
CAE-205 das 13h às 16h 

Circuitos Lógicos 
EMC0025- Circuitos Lógicos e  
EMC0122 - Laboratório de Circuitos 
Lógicos 

EMC0283 ou EMC0024 ou 
EMC0025; EMC0122 ou 

EMC0121 

Mara Grace Silva Figueiredo e 
Karina Rocha Gomes da Silva 

2 * 
17/agosto/2018 – EMC/ 
CAE-205 das 13h às 16h 

Eletrônica                                                                                                 
EMC0055 - Eletrônica 1, EMC0057 - 
Eletrônica 2 e  
EMC0124 - Laboratório de Eletrônica 

EMC0055 ou EMC0056; 
EMC0057 ou EMC0058; e 
EMC0284 ou EMC0124. 

Sérgio Araújo de Figueiredo 1 * 
17/agosto/2018 – EMC/ 
CAE-205 das 13h às 16h 

* a atribuição de bolsas será feita conforme as regras deste edital complementar. 
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Quadro 2 – Informações gerais do Programa de Monito ria para a EMC – 2018/2 (continuação) 

Área/Disciplina(s) Código(s) da(s) disciplina(s) 
pré-requisitos Professor(a)/solicitante Nº 

vagas 
Natureza da 
monitoria 

Data/Local e Horário da 
Prova 

EMC0040- Conversão Eletromecânica de 
Energia 1  

EMC0039 ou EMC0040 Wander Gonçalves da Silva 1 * 
17/agosto/2018 – EMC/ 
CAE-205 das 13h às 16h 

Circuitos Elétricos 
EMC0021-Circuitos Elétricos 1 
EMC0023-Circuitos Elétricos 2 e 
EMC0111- Lab. Circuitos de Elétricos 

EMC0021, EMC0023 e 
EMC0111 

Lina Paola Garcés Negrete 1 * 
17/agosto/2018 – EMC/ 
CAE-205 das 13h às 16h 

Sistemas de Controle 
EMC0160-Métodos Matemáticos Lineares, 
EMC0005-Análise de Sistemas Lineares 
EMC0213-Sistemas de Controle 

EMC0310 ou EMC0160 ou 
EMC0159; EMC0314 ou 
EMC0005 ou EMC0006; 

EMC0213 ou EMC0214 ou 
EMC0215 

Marco Antônio Assfalk de 
Oliveira 

1 * 
17/agosto/2018 – EMC/ 
CAE-205 das 13h às 16h 

Introdução à Engenharia de Computação EMC0101 Adriano César Santana 2 * 
17/agosto/2018 – EMC/ 
CAE-205 das 13h às 16h 

* a atribuição de bolsas será feita conforme as regras deste edital complementar. 

 

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

SIGAA ���� Portal Discente ���� Monitoria ���� Inscrever-se em Seleção de Monitoria ���� Buscar oportunidades ���� Monitoria 
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3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

3.1. O processo de seleção será realizado por uma comissão de professores designada para este fim e seguirá as regras definidas 
na RESOLUÇÃO EMC N°02/2017, sítio <https://www2.emc.ufg.br/p/16707-programa-de-monitoria-da-emc>. A seleção consistirá 
das seguintes etapas: 

a) 1ª etapa: prova escrita, aplicada no dia 17/08/2018, conforme o estabelecido no item 1.3 deste Edital, na qual o candidato deve obter 

nota maior ou igual a 6,0. Caso obtenha nota menor que 6,0, o(a) candidato(a) será desclassificado(a), não podendo participar das 

demais etapas do processo seletivo, se houver. 

b) 2ª etapa: análise do histórico acadêmico de notas, em caráter classificatório e eliminatório, que deve ser encaminhado para o 

e-mail: fernandomelo@ufg.br até o dia 17/08/2018, data de realização da prova escrita. Serão compostos a Média Relativa  que 

é igual a Média Global do Aluno menos a Média Global do Curso e a Média Aritmética  das notas obtidas nas Disciplinas pré-

requisitos, informadas nos Quadros 1 e 2. 

 

3.2. A classificação final ocorrerá entre os estudantes aprovados seguindo, em ordem, os critérios: 

I. Maior média relativa, apresentada no histórico escolar atualizado do candidato; 

II. Maior média aritmética da(s) nota(s) obtida(s) no(s) componente(s) 
curricular(es) no qual manifestou interesse em ser monitor. 

III. Maior nota obtida na prova escrita. 

Parágrafo único.  Caso a componente curricular seja fruto de aproveitamento o critério II do caput deste artigo não será 
utilizado para classificação dos candidatos a monitor. 

 
3.3.  A DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS  

Este edital distribuirá 10, dez, bolsas de monitoria, modalidade remunerada. Assim o(a) candidato(a) aprovado(a) que não 
tiver bolsa atribuída poderá ser monitor na modalidade voluntária. 
 

As vagas remuneradas serão distribuídas para os estudantes de acordo com a classificação final do processo seletivo, itens 
3.2 e 3.3, sendo, no máximo, uma vaga remunerada por componente(s) curricular(es), por orientador(a). 



5 

 

 
Se nem todas as vagas remuneradas forem preenchidas o próximo estudante classificado no processo seletivo poderá 

ocupar a vaga, mesmo que a componente curricular já tenha um monitor remunerado. 
 

3.4. 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 EMC como: quadro de avisos, endereço eletrônico 

<www.emc.ufg.br> aba monitoria. 

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 da EMC 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: 

fernandomelo@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.emc.ufg.br> 

 

6. DA CONVOCAÇÃO 

6.1. No dia 24/08/2018 a Coordenação de Monitoria da EMC, via SIGAA, convocará os estudantes selecionados no processo seletivo 

para o início das atividades. 

6.2. Após a divulgação do resultado final do processo seletivo pela da EMC, 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 
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22 a 23/08/2018, via e-mail fernandomelo@ufg.br. Caso o estudante não enviar nenhuma comunicação pelo e-mail informado, ficará a 

cargo do coordenador local de monitoria a escolha da vaga a ser preenchida. 

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 fernandomelo@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. Caso o número de candidatos aprovados seja menor que o número de bolsas oferecidas será aberto um novo edital complementar 

conforme as regras estabelecidas pela PROGRAD/monitoria.  

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 julho de 2018. 

 

Prof. Dr. Fernando Ferreira de Melo                                                         Prof. Dr. Reinaldo Gonçalves Nogueira 
            Coordenador de Monitoria da EMC/UFG         Diretor da EMC/UFG 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO - 

EMC 

 

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

curso de graduação. 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

12 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 ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, 
MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO - EMC. 

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. 

17 de agosto de 2018 
Realização da prova escrita. 
Entrega de histórico acadêmico via e-mail: 
fernandomelo@ufg.br. 

20 de agosto de 2018 
Divulgação do resultado preliminar nos canais oficiais da 
EMC, como: quadro de avisos, sítio <www.emc.ufg.br>. 

21 de agosto de 2018 
Interposição de recursos ao resultado preliminar via e-mail: 
fernandomelo@ufg.br. 

22 de agosto de 2018 
Divulgação do resultado final nos canais oficiais da EMC, 
como: quadro de avisos, sítio <www.emc.ufg.br>. 

24 de agosto de 2018 
Convocação dos discentes no SIGAA � Portal Discente � 
Monitoria � Meus projetos de Monitoria � Aceitar ou 
Recusar Monitoria. 

22 a 23 de agosto de 
2018 

Prazo para o(a) selecionado(a) recusar a bolsa, via e-mail:  
fernandomelo@ufg.br 

22 a 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: fernandomelo@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. 

 


