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Nº 
UNIDADE 

CURRICULAR 
DOCENTE RESPONSÁVEL 
PELA DISCIPLINA 

DATA E HORA DA 
SELEÇÃO 

LOCAL CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

1 Anatomia Vegetal Cleber José 

 
Data: 11/02/2021 

Horário: 
Encaminhar 

Extrato Escolar 
para e-mail do 
docente até as 

12:00h  

 
Não tem local de seleção pois 
ocorrerá somente análises de 
documentos, que deverão ser 

enviados para o e-mail do 
docente. 

Contato do docente: 
cleberjs@ufsj.edu.br 

 

 CR e; 
 Nota na disciplina. 
Atenção: O candidato deverá ter 
cursado a disciplina no campus do 
CSL. 
Obs: O candidato deverá encaminhar 
seu extrato escolar para o e-mail do 
docente ( cleberjs@ufsj.edu.br) até às 

12 horas do dia 11/02/2021. 

2 
Delineamento e 
Análise de 
Experimentos 

Alejandra Semiramis 
Data: 11/02/2021 
Horário: 10:00 h 

Não tem local de seleção pois 
ocorrerá somente análise de 
documentos que deverão ser 

enviados para o e-mail da 
docente. 

Contato do docente: 
alejandra@ufsj.edu.br 

 Nota na disciplina, e; 
 CR como critério de desempate. 

(Encaminhar logo após inscrição 
na monitoria, o extrato escolar 
para o e-mail da docente: 

alejandra@ufsj.edu.br ). 

3 
Desenho Técnico e 
Digital 

Édio Costa 
Data: 11/02/2021 

e 12/02/2021 
Horário: 8:00 h 

Google Meet: 
meet.google.com/sxd-eyzh-fxz 

 Entrevista;  
 Prova Teórica;  
 CR;  
 Nota na disciplina, e; 

 Projeto prático (a ser entregue em 
20 horas após término da prova 
teórica). 

 Contato do docente para dúvidas: 

edio@ufsj.edu.br 
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4 Estatística Básica  Alejandra Semiramis 
Data: 11/02/2021 
Horário: 10:00 h 

Não tem local de seleção pois 
ocorrerá somente análise de 
documentos que deverão ser 

enviados para o e-mail da 
docente. 

Contato do docente: 
alejandra@ufsj.edu.br 

 Nota na disciplina, e; 
 CR como critério de desempate. 

(Encaminhar logo após inscrição 
na monitoria, o extrato escolar 
para o e-mail da docente: 

alejandra@ufsj.edu.br ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


