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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO - REGIONAL CATALÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2019/COGRAD-RC/RC/UFG

Processo nº 23070.032429/2019-56

Catalão, 05 de setembro de 2019.

 
Aos Professores Orientadores de Monitoria
Regional Catalão/UFG

  

Assunto: Informações sobre o Programa de Monitoria da Regional Catalão

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.032429/2019-56.

Prezados professores,

 

1. A Resolução n° 1604 de 2018, que regulamenta o programa de monitoria dos cursos de
graduação da Universidade Federal de Goiás, em seu ar�go 12, traz a seguinte redação:

2. “Art. 12. São atribuições do professor orientador de monitoria:

                                I- preencher o Plano de Trabalho para o(s) componente(s) curricular(es) em conjunto com o monitor;
                                II- orientar o monitor na execução do seu Plano de Trabalho, discu�ndo as questões prá�cas e teóricas,
fornecendo-lhe subsídios necessários à sua formação;
                                III- acompanhar e avaliar o desenvolvimento das a�vidades de monitoria e a frequência do monitor;
                               IV- informar à Coordenação de Monitoria da Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial o não
cumprimento das a�vidades e frequência pelo monitor;
                               V- dar ciência nos relatórios parciais, finais e de desligamento, que serão subme�dos pelos monitores via
SIGAA”.
 

3. Desse modo, informamos que:

4. 1) O acompanhamento da frequência mensal do monitor será de responsabilidade do professor
orientador;

5. 2) O aluno fica dispensado de entregar o bole�m de frequência à secretaria da monitoria da
Regional Catalão;

6. 3) Ao final do semestre, em data a ser divulgada, será criado um processo via SEI em que cada
professor orientador assinará atestando a frequência do aluno monitor.

 

7. Aproveitamos para informar também que caso o aluno não esteja cumprindo com as a�vidades
da monitoria é preciso realizar o procedimento de desligamento do monitor. Sobre desligamento, a Resolução
n° 1604 de 2018 diz:

8. “Art. 17. Será desligado do Programa de Monitoria da UFG o estudante que se desvincular do
curso, efetuar trancamento de matrícula, iniciar mobilidade acadêmica no período da monitoria, por solicitação
do professor orientador ou do próprio estudante, mediante jus�fica�va apresentada ao Coordenador de
Monitoria da Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial, e quando:

                              I- não cumprir as atribuições previstas no Art. 13 desta Resolução;
                              II- não comparecer por três vezes consecu�vas a compromissos previamente assumidos, sem jus�fica�va;
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                              III- da integralização de seu curso, devendo ocorrer o desligamento ao término do úl�mo semestre le�vo de
vínculo do estudante.
                              Parágrafo único. Qualquer alteração do quadro de monitores deverá ser comunicada ao Coordenador de
Monitoria da respec�va Regional da UFG”
 

9. Para realizar o desligamento, o professor orientador deve solicitar, apresentando jus�fica�va,
junto ao coordenador de monitoria da unidade acadêmica, o qual comunicará a coordenação de monitoria da
regional.

 

 

 
Atenciosamente, 
 
 

Carolina de Fá�ma Guimarães
Coordenação de Monitoria da Regional Catalão

Portaria 2072 de 15 de abril de 2019
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Carolina de Fá�ma Guimarães, Coordenadora, em 09/09/2019,
às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0875328 e o
código CRC A50D655E.
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