SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAS – FCS
Edital Normas Complementares ao Edital nº. 35 de 03 de setembro de 2018.
A DIRETORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE
FEDERALDE GOIÁS, nos termos da Resolução CEPEC nº. 1.418/2016, torna
público as Normas Complementares ao Edital nº. 35 de 03 de setembro 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. 35 de 03 de setembro 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 no quadro a seguir.
Área/Componente
curricular (código)
Museologia Salvaguarda Patrimonial
I

QUANTIDADE
DE VAGAS

PROFESSOR(A)
ORIENTADOR(A)

NATUREZA

Prova Escrita: 19/09, 15-17h
1

Vânia de Oliveira

COM BOLSA

Relações Internacionais
Análise das Relações
Internacionais do Brasil

DATA/LOCAL E HORÁRIO DA
PROVA

Local: Laboratório de
Informática, no térreo do
Prédio das Humanidades 2.
Prova Escrita: 18/09, 13h-15h

1

Laís Forti Thomaz

VOLUNTÁRIA

OBS: No Anexo II encontram-se as referências para as provas escritas.

Local: Sala de Reunião de
Coordenação

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
06/09/2018 a 17/09/2018:
SIGAA ð Portal Discente ð Monitoria ðInscrever-se em Seleção de
Monitoriað Buscar oportunidades ð 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 nos dias 18 e 19/09/2018, conforme o
estabelecido no item 1.3 deste Edital.
b) 2ª etapa: análise do histórico acadêmico de notas, em caráter classificatório e
eliminatório, que deve ser enviado por e-mail entre os dias 18/09/2018 a 19/09/2018
(para o e-mail do docente responsável pela disciplina com cópia para
laisthomaz@ufg.br). Caso o candidato não entregue o documento na data prevista,
estará automaticamente desclassificado. Para atribuição de nota ao histórico
acadêmico, será considerado a média na disciplina.
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.
4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
4.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 20/09/2018 nos canais oficiais da
Unidade

Acadêmica

como:

quadro

de

avisos,

endereço

eletrônico

www.cienciassociais.ufg.br e outros.
4.2. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 24/09/2018,
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 21/09/2018, via e-mail: laisthomaz@ufg.br.
5.2. O resultado dos recursos será divulgado dia 24/09/2018 nos canais oficiais da
Unidade Acadêmica como: quadro de avisos, sítio www.cienciassociais.ufg.br e
outros.
6. DA CONVOCAÇÃO
6.1. No dia 24/09/2018 a Coordenação de Monitoria Local, via SIGAA, convocará os
estudantes selecionados(as) no processo seletivo para o início das atividades.
6.2. 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 24 a 25/09/2018, via e-mail:
laisthomaz@ufg.br. No caso do estudante não enviar nenhuma comunicação pelo email 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 24 a 25/09/2018, via e-mail
laisthomaz@ufg.br, para que possa assumir a vaga de monitoria voluntária.
6.4. 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 ð Portal Discente ð Monitoria ð Meus projetos de Monitoriað Aceitar
ou Recusar Monitoria
6.5. Ao aceitar a monitoria, o(a) convocado(a) estará ativo como monitor(a).

7. DAS BOLSAS
7.1. Em caso de vagas de bolsas não preenchidas, a seleção dos estudantes será
realizada considerando o(a) monitor(a) aprovado(a) na outra área da FCS presente
neste edital.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Monitoria Local e/ou
Direção da Unidade Acadêmica.
Goiânia, 03 de setembro de 2018.
Prof.a Izabela Tamaso
Diretora da Faculdade de Ciências Sociais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAS – FCS
Processo Seletivo para preenchimento de vagas pelo Programa de Monitoria para o
curso de graduação.
ANEXO I – CRONOGRAMA
03/09/2018

06/09/2018 a 17/09/2018
18/09/2018 a 19/09/2018
18/09/2018 a 19/09/2018

Até dia 20/09/2018
21/09/2018
24/09/2018

24/09 a 25/09/2018

Publicação das Normas Complementares ao Edital nº.
17 de 09 de julho de 2018, contendo as normas do
Programa de Monitoria da Faculdade de Ciências
Sociais.
Período de inscrição via SIGAA.
SIGAA ð Portal Discente ð Monitoria ð Inscrever-se
em Seleção de Monitoria ð Buscar oportunidades ð
Monitoria.
Período de realização da prova escrita.
Período para envio de histórico acadêmico para o e-mail
do
docente
da
disciplina
com
cópia
para
laisthomaz@ufg.br
Divulgação do resultado preliminar nos canais oficiais da
Unidade Acadêmica, como: quadro de avisos, sítio
www.cienciassociais.ufg.br.
Interposição de recursos via e-mail: laisthomaz@ufg.br.
Divulgação do resultado final nos canais oficiais da
Unidade Acadêmica, como: quadro de avisos, sítio
www.cienciassociais.ufg.br.
Prazo para o(a) discente selecionado(a) aceitar ou
recusar a monitoria via SIGAA, conforme os seguintes
passos:
SIGAA ð Portal Discente ð Monitoria ð Meus projetos
de Monitoria ð Aceitar ou Recusar Monitoria

A partir de 24/09/2018

Início das atividades do(a) monitor(a).

ANEXO II
REFERÊNCIAS PARA AS PROVAS ESCRITAS PARA TODAS AS DISCIPLINAS
MUSEOLOGIA
Salvaguarda Patrimonial I
Documentos: conceito, tipos e funções. Conceito e gerenciamento da informação. O
tratamento e a gestão documental de coleções e acervos. Técnicas de registro: inventário,
catalogação, classificação e indexação de acervos. Vocabulário controlado. A ficha
catalográfica, o livro de tombo, a numeração, a marcação, a medição, etc. O controle do
trânsito de acervos dentro e fora da instituição. A evolução das modalidades de controle
face às mudanças do conceito de objeto museológico. As novas mídias, os novos meios e
mídias de controle (código de barras, por exemplo), etiquetas eletrônicas etc./o INRC para
os casos de bens de natureza imaterial.
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Análise das Relações Internacionais do Brasil (ARIB)
Análise da formulação e execução da inserção internacional brasileira a partir da
segunda metade dos anos 1980. Análise do processo decisório das estratégias
brasileiras e forma pela qual as tradições e percepções locais interagem com as
dinâmicas internacionais. Influência do contexto internacional em grupos de
interesse internos. Parceiros estratégicos do Brasil. Temas da agenda da política
externa brasileira contemporânea: multilateralismo, meio ambiente, questões
estratégicas e política de defesa, negociações comerciais e regionalismo
BANDEIRA, Moniz. As relações perigosas: Brasil--‐Estados Unidos de Collor a Lula
(1990--‐2004). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
CERVO, Amado Luiz. Inserção internacional do Brasil: formação dos conceitos. São
Paulo: Saraiva,2008.

