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 Cronograma do processo seletivo edital nº. 01/2018 visando à seleção de 

discentes da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas para o 

Programa de Monitoria da UFG 2018 – Regional Goiás. 

DATA/HORA ATIVIDADE 
 

26/07 a 31/07 Inscrições 

01/08 – 15h00 Aplicação da prova escrita de Lógica e 
recebimento do extrato acadêmico de notas 

01/08 – 16h30 Aplicação da prova escrita de Leitura e 
Produção de Textos Filosóficos e 
recebimento do extrato acadêmico de notas 

 
02/08 – 15:00 

Aplicação da prova escrita de Língua Grega 
e de Língua Latina recebimento do extrato 
acadêmico de notas 

06/08 – 14h00 Divulgação do resultado da prova escrita e 
extrato acadêmico de notas das disciplinas 
de Lógica e Leitura e Produção de Textos 
Filosóficos 

06/08 Divulgação do resultado da prova escrita e 
extrato acadêmico de notas das disciplinas 
de Língua Grega e Língua Latina. 

07/08 Divulgação do resultado preliminar 

08/08 Interposição de recursos 

09/08 Resultado de interposição de recursos 

10/08  Divulgação do resultado final 
 

Disciplinas ofertadas: 

Filosofia – Bacharelado  

LÓGICA I  

01 vaga remunerada. 03 vagas monitoria voluntária. 

1. Tabela de verdade 

2. Formalização em linguagem de lógica de predicados de primeira ordem (em especial 

dos enunciados categóricos do quadrado aristotélico) 

 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS FILOSÓFICOS 



 

 

0 vaga remunerada. 10 vagas monitoria voluntária. 

 

1. Análise crítica de texto filosófico em seus aspectos argumentativos e 

gramaticais. 

 

FILOSOFIA – LICENCIATURA E BACHARELADO 

LÍNGUA GREGA 

01 vaga remunerada.  

01 vaga de monitoria voluntária. 

1. Transliteração do alfabeto grego para o latino. 

2. Tradução do grego para o português de trechos extraídos dos textos 1A, 1B e 1C do método 

“Aprendendo Grego”. 

 

LÍNGUA LATINA 

02 vagas de monitoria voluntária. 

1. Tradução do latim para o português de trechos extraído do texto 1A do método “Aprendendo 

Latim”. 

2. Declinação de substantivos da primeira e da segunda declinação e conjugação do verbo sum 

no presente do indicativo. 

 

Goiás, 27 de julho de 2018. 

 

Fabio Amorim de Matos Junior  

José Jivaldo Lima 

Renata Maria Santos Arruda 

Comissão de Elaboração das Normas Complementares 


