PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN
COORDENADORIA DO CURSO INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS

ANEXO I
Critérios para de Seleção de Monitores Voluntários 2021/01
Nº

1

2

UNIDADE
CURRICULAR

Álgebra Linear e
Geometria Analítica

Citologia

DOCENTE RESPONSÁVEL
PELA DISCIPLINA

Leandro Mendes

Leonardo Dias

DATA E HORA DA
SELEÇÃO
09/06/2021
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 09/06.O
aluno deverá enviar email para o professor
no dia 07/06 solicitando
o horário da entrevista
e
apresentando
o
número do whatsapp .
O e-mail do professor é
leandroms@ufsj.edu.br
e o assunto (subject)
do e-mail deve ser
MONITORIA.
09/06/2021
Horário: 10:00h

LOCAL

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

- Entrevista (poderá ser solicitado ao
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.

Enviar documentação
(Extrato Escolar e
Histórico Escolar) para o
docente pelo e-mail para
avaliação:
leodias@ufsj.edu.br

aluno que resolva exercícios referentes
ao conteúdo da disciplina. Tal conteúdo
encontra-se no plano de ensino da
disciplina divulgado previamente pela
coordenação do curso).
Atenção: Alunos com nota inferior a
60% serão desclassificados.

- CR (10%) + Nota na disciplina (90%)
Atenção: o aluno deve ter sido aprovado
em Citologia com nota superior ou igual à
70.
Data da Seleção: 09/06/2021 (data já
determinada no Edital)
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3

4

5

Desenho Técnico Digital

Física Aplicada a
Biossistemas I

Química Orgânica

Édio Costa

Leandro Mendes

Júlio Onésio

09/06/2021
Horário: 10:00h
09/06/2021
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 09/06.O
aluno deverá enviar email para o professor
no dia 07/06 solicitando
o horário da entrevista
e
apresentando
o
número do whatsapp .
O e-mail do professor é
leandroms@ufsj.edu.br
e o assunto (subject)
do e-mail deve ser
MONITORIA.

09/06/2021
Horário: 9:00h
Enviar o histórico para
o e-mail:
onesio@ufsj.edu.br

Google meet meet.google.com/kfsadaz-nso

Critérios: CR, Nota em desenho, Prova
teórica e prova prática.

- Entrevista (poderá ser solicitado ao
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.

aluno que resolva exercícios referentes
ao conteúdo da disciplina. Tal conteúdo
encontra-se no plano de ensino da
disciplina divulgado previamente pela
coordenação do curso).
Atenção: Alunos com nota inferior a
60% serão desclassificados.

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

https://meet.google.com/jc
u-untp-qfb

2) A nota de corte, para aprovação, na
seleção de monitoria, deverá ser igual ou
superior a 80 pontos.
A nota final será composta pela média
das seguintes notas:
a) Nota obtida na disciplina de
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Química Orgânica, peso 100.
b) Nota obtida pelo(a) discente, na
entrevista, peso 100.

