
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN

COORDENADORIA DO CURSO ENGENHARIA AGRONÔMICA

Nº UNIDADE
CURRICULAR

DOCENTE
RESPONSÁV
EL PELA

DISCIPLINA

DATA E HORA DA
SELEÇÃO LOCAL CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

1 Química
Geral

Amauri  10/09/2020
 14:00 horas

 Google Meet
https://meet.google.com/yot-vtxv-fce

 Entrevista

2 Química
Orgânica

Júlio Onésio  10/09/2020
 10:00 horas

 Google Meet
https://meet.google.com/xkk-zmyi-
eyg

 O (a) candidato(a) deve ter obtido, no mínimo,
70 pontos, na disciplina de Química Orgânica.

 A nota de corte, para aprovação, na seleção de
monitoria, deverá ser igual ou superior a 75
pontos.

 A nota final será composta pelo somatório
simples das seguintes notas:

 Nota obtida na disciplina de Química Orgânica.

 Nota obtida pelo(a) discente, na entrevista
( pontuação de 0 até 10).

3 Cálculo I Ana Paula  10/09/2020
 15:30 horas

 Google Meet
meet.google.com/exv-bszo-kuc

 Entrevista e Rendimento na disciplina de
Cálculo I.

4 Citologia Leonardo
Dias

 10/09/2020
 14:30 horas

 Google Meet
https://meet.google.com/znq-qkwk-
hsu

 Nota na disciplina (40%)
 Prova a ser aplicada digitalmente no horário

marcado (40%)
 Coeficiente de Rendimento (10%)

http://meet.google.com/yot-vtxv-fce
https://meet.google.com/xkk-zmyi-eyg
https://meet.google.com/xkk-zmyi-eyg
http://meet.google.com/exv-bszo-kuc
https://meet.google.com/znq-qkwk-hsu
https://meet.google.com/znq-qkwk-hsu
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5 Anatomia
Vegetal

Cléber  10/09/2020 e
11/09/2020

 Não haverá entrevista. Somente
avaliação de currículo. Enviar
para cleberjs@ufsj.edu.br

 Ter cursado e sido aprovado na disciplina no
CSL

 Nota na disciplina
 Coeficiente de rendimento

6 Introdução à
Ciência do
Solo:
Mineralogia

Samuel  11/09/2020
 10:00 horas

 Sala será criada no Google Meet
e disponibilizada aos inscritos

 Avaliação oral
 Entrevista
 Disponibilidade de tempo para auxiliar aos

estudantes
7 Ecologia

Geral
Latini  10/09/2020

 15:00 horas
 Google meet
https://meet.google.com/qfc-vtzn-qpa

 Apresentar comprovante de nota na disciplina
de Ecologia Geral.

 Apresentar comprovante do coeficiente de
rendimento.

 Apresentar disponibilidade para atendimento
on-line aos alunos.

 Preencher o formulário de link disponibilizado
abaixo.

 Apresentar-se a uma entrevista on-line, feita
pelo coordenador da disciplina, que avaliará
conteúdos da disciplina

 Link do formulário:
https://docs.google.com/forms/d/1FpebeTppzb3XRx
x7h9PDkiAc0J8i0lnM3y2EbLra3Lw/edit

https://meet.google.com/qfc-vtzn-qpa
https://docs.google.com/forms/d/1FpebeTppzb3XRxx7h9PDkiAc0J8i0lnM3y2EbLra3Lw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FpebeTppzb3XRxx7h9PDkiAc0J8i0lnM3y2EbLra3Lw/edit
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8 Bioquímica
Geral

Leonardo
Lima

 10/09/2020
 14:00 horas

 Uma dentre as opções a serem
escolhidas pelo discente (o qual
deve manifestar sua opção
previamente, com pelo ao
menos 20 horas úteis de
antecedência, por E-MAIL
endereçado ao docente): Google
meets (link da reunião a ser
enviado por e-mail ao discente);
hangout ou G-talk (neste caso,
se faz nescessário que o
discente tenha uma conta no
Gmail), ou aplicativo whats app
(neste caso, o discente deve
endereçar o número ao
docente).

 Análise de currículo (a ser previamente enviada
ao docente por e-mail abaixo), e entrevista por
ferramenta virtual dentre as opções listadas.
(leofrancalima@ufsj.edu.br)

9 Fundamentos
da Genética

Alejandra  10/09/2020 e
11/09/2020

 Não haverá entrevista. Somente
avaliação de Extrato ou
Histórico. Enviar para:
alejandra@ufsj.edu.br

 Nota na disciplina e CR para desempate.
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10 Geometria
Analítica e
Álgebra
Linear

Leandro
Mendes

 10/09/2020
 Horário: Após as

inscrições, será
agendado com os
alunos um horário
(à critério do
professor) para
realização da
entrevista. Esse
horário será entre
14:00 e 18:00.
divulgado pelas
coordenadorias
de curso.

 Serão utilizados e-mail, meet e
whatsapp. O aluno deverá
possuir computador ou
smartphone com câmera e
acesso à internet. O aluno
deverá informar e-mail e telefone
na inscrição.

 Entrevista e Análise de Currículo.
 Poderão ser realizadas perguntas específicas

sobre o conteúdo da disciplina durante a
entrevista. O conteúdo da disciplina encontra-
se no plano de ensino

11 Estatística
Básica

Ana Paula  10/09/2020
 14:00 horas

 Google Meet
meet.google.com/exv-bszo-kuc

 Prova Oral (50%): O aluno deverá responder
três perguntas sobre temas de Estatística
Básica;

 Experiência com atividades de monitoria em
estatística (10%), outra área (5%) - Pontos não
cumulativos;

 Disponibilidade de atendimento (15%)
 Rendimento na disciplina (25%)

12 Fisiologia
Vegetal

Leonardo
Dias

 10/09/2020
 15:30 horas

 Google Meet
https://meet.google.com/tvw-rtuz-cpx

 Nota na disciplina (40%)
 Prova a ser aplicada digitalmente no horário

marcado (40%)
 CR (10%)

13 Física II Kassílio  10/09/2020
 09:00 às 11:00

horas

 E-mail, ou
 Whatsapp, ou
 Google Meet

 Entrevista
 Análise de Currículo

http://meet.google.com/exv-bszo-kuc
https://meet.google.com/tvw-rtuz-cpx
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14 Microbiologia
Geral

Cristiane  11/09/2020
 O horário será

encaminhado aos
candidatos via
email.

 A entrevista será realizada via
plataforma online, sendo o link
encaminhado para os
candidatos, via email, com
duração de 10 a 15 minutos.

 CR
 Nota na disciplina
 Monitorias relacionadas com bolsa ou

voluntárias (número de semestres e disciplina)
 Entrevista (serão avaliados desenvoltura,

proatividade e disponibilidade de acompanhar
as atividades da disciplina).

15 Desenho
Técnico
Digital

Édio  10/09/2020
 De 08:00 às 10:00

horas

 Google Meet  Projeto digital conforme croqui a ser
encaminhado para o candidato.

 Entrevista técnica.
 Será utilizado 15 minutos por candidato.
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16 Introdução à
Agronomia

Iran  10/09/2020
 10:00 horas (na

ordem de
sequência de
envio das
inscrições)

 whatsapp  Nota na disciplina Introdução a agronomia:
20%;

 Participação em grupo(s) de estudo(s),
participação/ publicações/ apresentação de
trabalho em eventos técnico-científico(s) e
monitoria(s) - [meses, número de participações/
publicação /apresentação e semestres,
respectivamente]: 30%;

 Experiência práticas em trabalhos acadêmicos
de campo (experimentos, estágios, similares) -
[horas]: 30%;

 Entrevista de até 3 minutos com arguição de
conteúdo da disciplina (três perguntas,
disponibilidade de tempo, vocabulário técnico):
20%.

 Enviar documentos comprobatórios até dia 09-
09-2020 no email idb@ufsj.edu.br.

17 Hidráulica João Carlos  10/09/2020
 À partir das 10:00

horas

 Google Meets  Entrevista e análise do histórico (extrato)
escolar (constando o CR)

 Solicito que os interessados enviem ao
email jcborges@ufsj.edu.br o histórico/extrato
escolar (constando o CR).

 Entrar em contato com o professor para
agendar o horário individual da entrevista com
cada um, que ocorrerá a partir do horário
especificado acima, conforme a ordem de
chegada dos emails com o histórico/extrato.

mailto:idb@ufsj.edu.br
mailto:jcborges@ufsj.edu.br
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18 Cartografia e
Geoprocessa
mento

André
Hirsch

 10/09/2020
 14:00 às 15:30

horas

 Via emaill ou whatsApp  Análise do Histórico Escolar
 Experiência na Área (monitorias anteriores,

estágios, etc.)
 Nota na Disciplina
 Escore no CR
 Caso houver necessidade para critério de

desempate, haverá uma Prova Escrita com um
única questão.

19 Agrometeorol
ogia

Silvestre  11/09/2020
 09:00 horas

 Google Meet  Entrevista
 Coeficiente acadêmico,
 Média do aluno na disciplina

20 Química e
Fertilidade do
Solo

Aline
Valadares

 11/09/2020
 8:30 horas

 Link enviado via email no dia
anterior ao processo seletivo

 Ter sido aprovado em Química, fertilidade do
solo e nutrição com nota igual ou superior a 7.

 Prova online com peso de 9 pontos.
 Nota final da disciplina de fertilidade= Peso de 1

pontos
 Nota final = (Nota da prova *0,9 + Nota na

disciplina *0,1) = 10 pontos

21 Melhoramento
Vegetal

Nádia  11/09/2020
 Até às 17:00

horas

 Enviar email para a docente
nadia@ufsj.edu.br

 Avaliação do Coeficiente de Rendimento
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22 Física I Leandro  10/09/2020
 Horário: Após as

inscrições, será
agendado com os
alunos um horário
(à critério do
professor) para
realização da
entrevista. Esse
horário será entre
14:00 e 18:00.

 Serão utilizados e-mail, meet e
whatsapp. O aluno deverá
possuir computador ou
smartphone com câmera e
acesso à internet. O aluno
deverá informar e-mail e telefone
na inscrição.

 Entrevista e Análise de Currículo
 Poderão ser realizadas perguntas específicas

sobre o conteúdo da disciplina durante a
entrevista. O conteúdo da disciplina encontra-
se no plano de ensino divulgado pelas
coordenadorias de curso.

23 Culturas do
Milho, Sorgo
e Cana

Iran  10/09/2020
 14:00 horas (na

ordem de
sequência de
envio das
inscrições)

 WhatsApp  Nota na disciplina CULTURA DO MILHO,
SORGO E CANA-DE-AÇÚCAR: 20%;

 Participação em grupo(s) de estudo(s),
participação/ publicações/ apresentação de
trabalho em eventos técnico-científico(s) e
monitoria(s)/ Iniciação científica - [meses,
número de participações/ publicação/
apresentação e semestres, respectivamente]:
30%;

 Experiência práticas em trabalhos acadêmicos
de campo (experimentos, estágios, similares) -
[horas]: 30%;

 por até 30 minutos, Entrevista com arguição de
conteúdo da disciplina (três perguntas, análise
da disponibilidade de tempo, vocabulário
técnico): 20%.

 Enviar documentos comprobatórios até dia 09-
09-2020no email idb@ufsj.edu.br.

mailto:idb@ufsj.edu.br
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Critérios para de Seleção de Monitores Edital Nº 007/2020 (PRE)

24 Fitopatologia Leila  10/09/2020
 14:30 ás 16:30

horas

 Google Meet
http://meet.google.com/pbh-hkpp-
wpx

 Análise de histórico escolar
 Curriculum vitae
 Entrevista

25 Tcc Nádia  11/09/2020
 Até às 17:00

horas

 Enviar email para a docente
nadia@ufsj.edu.br

 Avaliação do Coeficiente de Rendimento
 Ter defendido o TCC

26 Biogeografia André
Hirsch

 10/09/2020
 15:30 às 17:00

horas

 Via email ou whatsApp  Análise do Histórico Escolar
 Experiência na Área (monitorias anteriores,

estágios, etc.)
 Nota na Disciplina
 Escore no CR
 Caso houver necessidade para critério de

desempate, haverá uma Prova Escrita com um
única questão.


