
 
 

ANEXO III 

CRITÉRIOS ADOTADOS 
 

SETE LAGOAS, 25 do agosto de 2020 

 

Prezado 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

 

Informamos que serão utilizados os seguintes critérios para o ranqueamento das           
solicitações de monitoria para o Ensino Remoto Emergencial: 
 
Observação: O ranqueamento aprovado pelo colegiado será dividido em duas etapas           
cada uma com critérios específicos conforme segue abaixo: 
 
Etapa 1 - Critérios: 
Prioridade 1: Disciplinas Obrigatórias no Curso (pontuação conforme Tabela 1): 

Número de Alunos Matriculados; 
Índice de Reprovação da Disciplina; 
O fato de não ter sido contemplado em editais         
anteriores considerando as disciplinas da matriz      
obrigatória. 
 

Como critério de desempate será considerado a disciplina com maior oferecimento de            
vagas no Período Emergencial Remoto. Permanecendo o empate, será considerado          
aquela com maior número de alunos nos últimos 5 semestres (de 2017/02 a 2019/02). 
 
Prioridade 2: Disciplinas Optativas no Curso  (pontuação conforme Tabela 1):: 

Número de Alunos Matriculados; 
Índice de Reprovação da Disciplina; 
O fato de não ter sido contemplado em editais         
anteriores considerando as disciplinas da matriz      
obrigatório. 

Como critério de desempate será considerado a disciplina com maior oferecimento de            
vagas no Período Emergencial Remoto. Permanecendo o empate, será considerado          
aquela com maior número de alunos nos últimos 5 semestres (de 2017/02 a 2019/02). 
 



 
 

Tabela 1: 
Pontuação conforme critérios 

Número de Alunos 

Alunos por Turma Pontuação 

0-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16-20 4 

>20 5 

Semestres sem ser contemplado em edital de monitoria 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Índice de Reprovação 

Percentagem de Reprovação Pontuação 

0-25% 1 

26-50% 2 

51-75% 3 

76-100% 4 

 
Observação: O ranqueamento para os docentes que solicitaram mais de uma bolsa para sua disciplina               
será realizado da seguinte forma: 1 (uma) bolsa obedecerá o ranqueamento normal supracitado             
(Ranking 1), as demais bolsa solicitadas serão atendidas somente depois que todas as disciplinas que               
solicitaram bolsa para monitor forem contempladas e a prioridade de classificação entre elas             
obedecerá a ordem em que aparecem no Ranking 1. 

 
Atenciosamente, 

Ana Paula Coelho Madeira Silva 
Coordenadora do Curso Interdisciplinar em Biossistemas 




