
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

NORMAS COMPLEMENTARES PARA SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS, PARA 
ATUAÇÃO NO INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA/UFG, 
DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2018 

 
O Diretor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade 

Federal de Goiás, nos termos da Resolução CEPEC nº. 1.418/2016, torna público as 

Normas Complementares ao Edital nº. 35 de 04 de setembro de 2018, da Pró- Reitoria de 

Graduação/Coordenação Geral de Monitoria dos Cursos de Graduação da UFG – CGM 

estabelecendo normas gerais para a realização do Processo Seletivo de Vagas 

Remanescentes, visando seleção de discentes dos cursos de graduação para o Programa 

de Monitoria modalidade Voluntária, para atuarem no IPTSP/UFG, durante o segundo 

semestre de 2018.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Será concebida a modalidade de:  

a) Monitoria voluntária: o monitor não receberá bolsa. 

 

1.2. Carga Horária: 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  Vagas  

O Instituto de Patologia Tropical e Saúde Publica/UFG ofertará 4 (quatro) vagas para 

monitoria voluntária. Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas, natureza, datas e locais/horários previstos para realização das 

avaliações deste processo seletivo estão apresentados no quadro a seguir:  

 

              Monitoria Voluntária –     4 vagas  

Departamento 
Componente Curricular Orientador Voluntária 

Data e Local das 
provas 

DBIOTEC/ 
Biotecnologia 
6. DBIOTEC / 
Biotecnologia 

Bioterismo e Delineamento 
Experimental  

Ana Paula Junqueira Kipnis 1 
18/09/2018 
11:30-13:30 

Sala 207 IPTSP 

DBIOTEC  
Imunologia 

 
 
Imunologia  

Eugênia W.I. Molinari Madlum 2 18/09/2018 
11:30-13:30 

Sala 207 IPTSP 
Helioswilton Sales de Campos  1 

 

 

 



 

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 O candidato poderá se inscrever em até duas (duas) vagas, desde que possua os 

requisitos necessários e preencha a documentação para cada uma das inscrições em 

separado. 

2.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente via SIGGA, entre os dias 06 a 

17/09/2018, conforme os seguintes passos: 

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, com apoio da coordenação Local de Monitoria e constará das seguintes 

etapas:  

a) 1ª etapa: Prova Escrita: Será aplicada para todas as disciplinas e candidatos no dia 18 

de setembro de 2018, 3ª feira, no horário das 11:30 às 13:30h, na sala 207, IPTSP 

(térreo) conforme o estabelecido no item 4.2 do Edital Nº 35 para vagas remanescentes 

de Monitoria 2018-2 CGM/Prograd.  

b) 2ª etapa: Arguição com todo os candidatos participantes do processo seletivo, em 

caráter classificatório, até dia 19 de setembro de 2018 

c) 3ª etapa: análise do histórico acadêmico de notas, em caráter classificatório e 

eliminatório. A cópia do histórico acadêmico deverá ser entregue no dia 18 de setembro 

de 2018, juntamente com a prova escrita. Caso o candidato opte por participar da 

seleção de duas disciplinas, deverá entregar uma cópia do histórico acadêmico 

juntamente com cada uma das provas que tenha realizado. Caso o candidato não 

entregue o documento no momento da prova escrita, estará automaticamente 

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

média na disciplina, mesmo para alunos que a nota é apresentada em forma de Módulos.  

3.2. A nota final do candidato será obtida mediante média das três etapas do processo de 

seleção, de acordo com item do Edital Nº 35 para vagas remanescentes de Monitoria 

2018-2 CGM/Prograd. Para aprovação na monitoria, o candidato deve obter nota final 

maior ou igual a 6,0, conforme item 4.7, Edital Complementar n.1/2018, do Programa 

de Monitoria 2018-2/ CGM/Prograd.  



3.3. Em caso de empate, será classificado o candidato que apresentar maior média na 

prova escrita, sobre conhecimento específico, objeto do processo seletivo. 

3.4. A classificação dos candidatos aprovados será realizada de acordo com a média final 

do processo seletivo, sendo este o critério do preenchimento das vagas. 

3.5. A ausência do candidato em qualquer etapa do processo seletivo resultará na sua 

desclassificação, não havendo segunda chamada para nenhuma das etapas previamente 

definidas. 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

4.1. O resultado preliminar será divulgado até as 17:00 horas do dia 20/09/2018 nos 

canais de comunicação oficiais da Unidade Acadêmica como: quadro de avisos, murais e 

sítio www.iptsp.ufg.br. 

 

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

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

comissão de seleção até as 14:00 horas do dia 21/09/2018, via e-mail: 

monitoriaiptsp.ufg@gmail.com 

5.2. O resultado dos recursos será divulgado até as 14:00 horas do dia 24/09/2018 nos 

canais de comunicação oficiais da Unidade Acadêmica como: quadro de avisos, murais e 

sítio www.iptsp.ufg.br 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

6.1. O resultado final, após análise de recursos, quando for o caso, será divulgado até as 

17:00 horas no dia 24/09/2018. 

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

processo seletivo no dia 24/09/2018. 

 

7. DA CONVOCAÇÃO 

7.1. No dia 24/09/2018 a Coordenação Local de Monitoria/IPTSP, via SIGAA, convocará 

os candidatos selecionados no processo seletivo para o início das atividades de monitoria. 

7.2.  Os(as) convocados(as) deverão, no período de 24 a 25/09/2018 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 

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

 

 

http://www.iptsp.ufg.br/
http://www.iptsp.ufg.br/


 

8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

Direção do IPTSP, com aval da Coordenação Geral de Monitoria/Prograd 

 

Goiânia, 04 de setembro de 2018. 

 

 

 

Prof Dr José Clecildo Barreto Bezerra 
Diretor do IPTSP/UFG 

 

 Profª Drª Adelair Helena dos Santos 
Coordenadora Local de Monitoria 2018 

IPTSP/UFG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

 

Edital do Processo Seletivo de Monitoria da UFG – Regional Goiânia nº. 02/2018 
 

Normas Complementares 
 

ANEXO I – CRONOGRAMA 
 

 

04/09/2018 Publicação do Edital Monitoria UFG 2018-2 e respectivos 
anexos. 

04/09/2018 Publicação do Edital e Normas Complementares do Edital do 
Processo Seletivo de Monitoria da UFG- Vagas 
Remanescentes – Regional Goiânia nº. 35/2018, contendo as 
regras do Programa de Monitoria do IPTSP/UFG, no módulo 
Monitoria/SIGAA 

06/09/2018 a 

17/09/2018 

Período de inscrição via SIGAA, conforme os seguintes 
passos: 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Inscrever-se em 
Seleção de Monitoria  Buscar oportunidades  Monitoria 

18/09/2018 Aplicação das provas escritas. – Sala 207 IPTSP - Térreo  



11:30 – 13:30 h 

19/09/2018 Final do prazo para arguição dos candidatos a monitoria - 
IPTSP 2018-2 – vagas remanescentes 

20/09/2018 até as 
17:00 h 

Divulgação pela Coordenação de Monitoria Local, do 
resultado preliminar nos canais oficiais de comunicação da 
Unidade Acadêmica como: quadro de avisos, murais e sítio 
www.iptsp.ufg.br. 

21/09/2018 até as 
14:00 h 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado 
preliminar, que deve ser realizado via e-mail 
monitoriaiptsp.ufg@gmail.com 

24/09/2018 até as 
14:00 h 

Divulgação do resultado dos recursos nos canais oficiais da 
Unidade Acadêmica como: quadro de avisos, murais e sítio 
www.iptsp.ufg.br. 

24/09/2018 até as 
17:00 h 

Divulgação do resultado final nos canais oficiais da Unidade 
Acadêmica como: quadro de avisos, murais e sítio 
www.iptsp.ufg.br. 

24/09/2018 Convocação dos monitores via SIGAA 

24 a 25/09/2018 

Prazo para o(a) discente selecionado(a) aceitar ou recusar a 
monitoria via SIGAA, conforme os seguintes passos: 

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

24/09/2018 Início das atividades dos monitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iptsp.ufg.br/
http://www.iptsp.ufg.br/


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

                         INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

COORDENAÇÃO LOCAL DE MONITORIA 

 
Rua 235, S/N - Setor Universitário - Goiânia-GO - CEP 74605-050 – Fone (62)3209-6471 - FAX (62) 3209-6363. 

 

Conteúdo para prova escrita, bancas, local e horário para arguição  
Provas de Monitoria 2018-2 Vagas remanescentes 

 

Disciplina  Imunologia    

Conteúdo Orientadores Banca Arguição  

1. Imunidade inata.  
  2. Estrutura e função dos receptores de linfócitos T e B. 
  3. MHC e apresentação de antígenos.  
  4. Mecanismos efetores da imunidade humoral. 
  5. Mecanismos efetores da imunidade celular.  
  
 Bibliografia 

    ABBAS, A.K.; LICHTMAN, A.H.; PILLAI, S. Imunologia 

Celular e Molecular. 8ᵃ Edição. Elsevier, 2015. 

 

Eugênia (2) 
Helioswilton (1) 
 

1. Eugênia  
2. Helioswilton 
3.  

Data: 18/09/2018 
 
Horário: 14:00h 
 
Local Sala 207 
IPTSP 
 

 

Disciplina  Bioterismo e Delineamento Experimental    

Conteúdo Orientadores Banca Arguição  

1. Bem estar animal 

2. Ética na experimentação animal 

3. Micro e macroambiente 

4. Tipos de biotério 

5. Tipos de animais mais utilizados em experimentação 

6. Animais transgênicos, KO e mutantes. 

Ana Paula (1) 
 

1. Ana Paula  
2. Fabio Muniz 
3. Danilo Pires 

Data: 18/09/2018 
 
Horário: 14:00h 
 
Local: Sala 323 
IPTSP 
 
 

 
 
 


