
CRITÉRIOS E DADOS DA SELEÇÃO DE MONITORES QUE ATENDERÃO DURANTE O PERÍODO 2021/2 - 
EDITAL Nº 11, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 

 
 
AGROSSILVICULTURA 
Data: 17/09/2021 
Horário: não se aplica 
Critérios: Análise do Histórico Escolar e nota na Disciplina. Enviar os documentos solicitados para o e-
mail: patriciaapsouza@ufsj.edu.br, até 17/09/2021 para avaliação pela comissão. 
Local (virtual): não se aplica 
 
ANATOMIA VEGETAL  
Data: 16/09/2021 
Horário: não se aplica 
Critérios: Ter cursado a disciplina no CSL oferecida pelo DECEB; Coeficiente de rendimento; nota na 
disciplina (sendo a média de todas as vezes que cursou); disponibilidade para acompanhar as aulas e 
disponibilidade de horários para atendimento aos alunos. O estudante deverá encaminhar até o dia 
16/06/2021 o extrato do histórico COM COEFICIENTE DE RENDIMENTO para  cleberjs@ufsj.edu.br 
Local (virtual): não se aplica 
 
CÁLCULO 1 
Data: 16/09/2021 
Horário: 15:00 
Critérios: Rendimento na disciplina (20%); Prova escrita (80%) 
Local (virtual): meet.google.com/cre-euun-mnd 
 
CITOLOGIA  
Data: 17/09/2020 
Horário: 10h 
Critérios: CR (10%); nota na disciplina (40%); prova escrita (50%) a ser realizada no dia 17/09 às 10h. 
O candidato com nota final inferior a 60% será desclassificado. 
Local (virtual): https://meet.google.com/ymp-wwuz-qqe 
 
COMPONENTES ANATÔMICOS E QUÍMICOS DA MADEIRA 
Data: 16/09/2021 
Horário: 15h30min 
Critérios: CR, nota na disciplina, entrevista. 
Local (virtual): Google Meet – será encaminhado o link para os discentes inscritos por e-mail. 
 
DESENHO TÉCNICO E DIGITAL 
Data: 16/09/2021 
Horário: 08h 
Critérios:  Prova Teórica, prova prática, entrevista, CR, nota na disciplina. Para realizar a prova prática, 
que deverá ser entregue até as 18:00 do dia 16/09, é necessário ter um computador com Auto Cad 
instalado e a biblioteca utilizada em aula. O extrato escolar deverá ser entregue ao professor antes das 
8h do dia 16/09, no e-mail: edio@ufsj.edu.br. 
Local (virtual): meet.google.com/vxk-icqj-qno 
 
 
 



ECOLOGIA GERAL 
Data: 17/09/2021 
Horário: 15h 
Critérios: Nota na disciplina de Ecologia Geral e coeficiente de rendimento (apresentar 
comprovantes); disponibilidade para atendimento on-line aos alunos; apresentar-se a uma entrevista 
on-line com avaliação de conteúdos da disciplina.  
Local (virtual): https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/anderson-oliveira-latini 
 
ENERGIA DA BIOMASSA 
Data: 17/09/2021 
Horário: 09h 
Critérios: Coeficiente de rendimento, entrevista e nota na disciplina. 
Local (virtual):  meet.google.com/bsp-osjv-obt 
 
ESTATÍSTICA BASICA 
Data: 16/09/2021 
Horário: 13:30 
Critérios: Rendimento na disciplina (30%); Entrevista (10%); Prova oral e/ou escrita (60%) 
Local (virtual): meet.google.com/cre-euun-mnd 
 
FÍSICA I 
Data: 16/09/2021 
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 do dia 16/09. O aluno deverá enviar e-
mail para o professor no dia 14/09 solicitando o horário da entrevista. O e-mail do professor 
é leandroms@ufsj.edu.br e o assunto (subject) do e-mail deve ser MONITORIA.  
Critérios: Análise de histórico escolar e entrevista (Poderão ser feitas perguntas sobre o conteúdo 
programático da disciplina. Tal conteúdo encontra-se no plano de ensino da disciplina divulgado 
previamente pela coordenação do curso). Será desclassificado o aluno cuja nota no processo seletivo 
for inferior a 60%. 
Local (virtual): 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. 
 
FISIOLOGIA VEGETAL 
Data: 17/09/2020 
Horário: 10h 
Critérios: CR (10%); nota na disciplina (40%); prova escrita (50%) a ser realizada no dia 17/09 às 10h. 
O candidato com nota final inferior a 60% será desclassificado. 
Local (virtual): https://meet.google.com/ymp-wwuz-qqe 
 
FITOPATOLOGIA GERAL  
Data: 17/09/2021 
Horário: 08h às 12h 
Critérios: Análise de histórico escolar (CR, nota na disciplina da área); Análise de Curriculum vitae 
atualizado (atuação em ensino, pesquisa e extensão em área relacionada a disciplina). 
Local (virtual): Entrevista via GOOGLE MEET por 15 min no período da manhã a partir das 08:00 h. O 
horário desta será enviado por e-mail pela docente diretamente ao/a candidato/a, 24h antes deste 
evento. 
 
 



MANEJO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
Data: 17/09/2021 
Horário: não se aplica 
Critérios: Análise do Histórico Escolar e nota na Disciplina. Enviar os documentos solicitados para o e-
mail: patriciaapsouza@ufsj.edu.br, até 17/09/2021 para avaliação pela comissão. 
Local (virtual): não se aplica 
 
MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 
Data: 16/09/2021 
Horário: 10h 
Critérios: Prova teórica, entrevista, CR, nota na disciplina. O extrato escolar deverá ser entregue ao 
professor antes das 10h do dia 16/09, no e-mail: edio@ufsj.edu.br.   
Local (virtual): https://meet.google.com/ehf-rnoo-fdf 
 
MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS A ENGENHARIA FLORESTAL 
Data: 16/09/2021 
Horário: 09h 
Critérios: Entrevista e Histórico Escolar. 
Local (virtual):  https://meet.google.com/fqk-jxpy-ahm 
 
PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS 
Data: 17/09/2021 
Horário: 08h às 10h 
Critérios: Análise de histórico escolar (CR, nota na disciplina da área); Análise de Curriculum vitae 
atualizado (atuação em ensino, pesquisa e extensão em área relacionada a disciplina). 
Local (virtual): Entrevista via GOOGLE MEET por 15 min no período da manhã a partir das 09h. O 
horário desta será enviado por e-mail pela docente diretamente ao/a candidato/a, 24h antes deste 
evento. 
 
GENÉTICA E MELHORAMENTO FLORESTAL 
Data: 16/09/2021 
Horário: a combinar com os candidatos  
Critérios: análise de currículo e entrevista 
Local (virtual):   meet.google.com/egr-wkyh-tcf 
 
GENÉTICA MOLECULAR E BIOQUÍMICA  
Data: 16/09/2021 
Horário: a combinar com os candidatos  
Critérios: análise de currículo e entrevista 
Local (virtual):   meet.google.com/egr-wkyh-tcf 
 
PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS 
Data: 17/09/2021 
Horário: 14h 
Critérios: CR, nota na disciplina, entrevista. 
Local (virtual): Google Meet – será encaminhado o link para os discentes inscritos por e-mail. 
 
 
 
 



QUÍMICA GERAL  
Data: 16/09/2021  
Horário: 15h 
Critérios: CR; prova escrita 
Local (virtual): meet.google.com/anp-zzhk-exq 
 
SEMENTES E VIVEIROS FLORESTAIS 
Data: 16/09/2021 
Horário: 08h30min. 
Critérios: CR, nota na disciplina e entrevista 
Local (virtual):  https://meet.google.com/nue-fcyr-ebd 
 
SISTEMÁTICA E ORGANOGRAFIA VEGETAL  
Data: 16/09/2021 
Horário: 15h 
Critérios: Coeficiente de Rendimento (peso 2), Nota na disciplina (peso 3; será usada a média das 
notas em caso de reprovação prévia) e Entrevista (peso 5). Enviar currículo comprovando CR e nota 
na disciplina previamente para pmgonella@ufsj.edu.br 
Local (virtual): http://meet.google.com/usm-bsix-cmb 
 


