
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

 

Seleção de Monitoria ERE 2020/1 

 

Cálculo Diferencial e Integral I (Noturno) => PATRÍCIA TEMPESTA 

Data: Começa no dia 16 e termina no dia 17 de setembro de 2020. 

Horário: das 8h do dia 16/09/20 às 8h do dia 17/09/2020.  

Local: seleção será feita de maneira remota pelo email tempesta@ufsj.edu.br 

Critérios de seleção: Análise do extrato escolar e prova escrita. O candidato deverá enviar um email para a 

docente responsável pela disciplina a partir das 8h do dia 16/09/2020, quarta-feira, com seu nome e extrato 

escolar. Ele então receberá, por e-mail, uma lista de exercícios e instruções para resolve-lá. A resolução da lista 

deverá ser enviada para o email da docente, em um único arquivo em formato PDF até às 8h do dia 17/09/20, 

quinta-feira. A nota do candidato é a nota obtida na lista somada com o CR do extrato escolar.  

 

Cálculo Diferencial e Integral I (Integral) => MARIANNA RESENDE 

Data: Início no dia 17 e término no dia 18 de setembro de 2020. 

Horário: Das 10h do dia 17/09/20 às 10h do dia 18/09/2020 

Local: A seleção será feita de maneira remota pelo email mariannaresende@ufsj.edu.br 

Critérios de seleção: Análise de extrato escolar e prova escrita. O candidato deverá enviar um email para a 

docente responsável pela disciplina a partir das 10h do dia 17/09/2020, quinta-feira, com seu nome e extrato 

escolar. (Caso queira, pode enviar antes, mas a prova só será enviada a ele depois das 10 horas do dia 17/09). 

Ele então receberá, por e-mail, uma lista de exercícios e instruções para resolve-lá. A resolução da lista deverá 

ser enviada para o email da docente, em um único arquivo em formato PDF até às 10h do dia 18/09/20, sexta-

feira. Envios fora prazo não serão aceitos!  

 

Geometria Analítica e Álgebra Linear (Noturno) => MONIQUE MÜLLER 

Data: 16,17 e 18 de setembro de 2020. 

Horário: 13:00-17:00 

Local: Reunião virtual via Google Meet. O link será enviado aos candidatos por email. 

Critérios de seleção: Prova oral, Entrevista e Análise do extrato escolar do candidato. 

 

Geometria Analítica e Álgebra Linear (Integral) => MONIQUE MÜLLER  

Data: 16,17 e 18 de setembro de 2020. 

Horário: 13:00-17:00 

Local: Reunião virtual via Google Meet. O link será enviado aos candidatos por email. 

Critérios de seleção: Prova oral, Entrevista e Análise do extrato escolar do candidato. 
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Mecânica dos Fluidos II (Noturno) => RAFAEL ROMÃO 

Data: 17 de setembro 

Horário: 13:30 

Local: Videoconferência pelo Meet, com a câmera ligada e microfone sempre aberto 

Critérios de seleção: Prova oral; Análise do extrato escolar do candidato. A prova oral será feita por 

ordem de inscrição 

Critérios eliminatórios: 

Ter obtido média final inferior a 7,0 na unidade curricular;  

Ter sido aprovado a mais de dois semestres 

 

Mecânica dos Fluidos I (Integral) => RAFAEL ROMÃO  

Data: 17 de setembro 

Horário: 13:30 

Local: Videoconferência pelo Meet, com a câmera ligada e microfone sempre aberto 

Critérios de seleção: Prova oral;  Análise do extrato escolar do candidato. A prova oral será feita 

por ordem de inscrição 

Critérios eliminatórios: 

Ter obtido média final inferior a 7,0 na unidade curricular;  

Ter sido aprovado a mais de dois semestres 

 

Estatística e Probabilidade (Noturno) => ANDREA DELFINO 

Data: 17/09 

Horário: 8:30 h 

Local: Google Meet e/ou celular 

Critérios de seleção: Prova oral do conteúdo da U.C.; Entrevista; Análise do extrato do histórico escolar do 

aluno. 

A comunicação com o aluno será por email e/ou celular. Prova e entrevistas acontecerão na sequência para 

cada aluno(a). Será respeitada a ordem alfabética dos nomes dos alunos, durante a seleção. 

Prova oral e entrevista acontecerão via Google Meet. Caso não seja possível o uso do Meet, será utilizado 

chamada de vídeo por celular. 

 

Mecânica dos Fluidos I (Noturno) => CLAUDIO PELLEGRINI 

Data: 17 de setembro 

Horário: 13:30 

Local: Videoconferência pelo Meet, com a câmera ligada e microfone sempre aberto 

Critérios de seleção: Prova oral;  Análise do extrato escolar do candidato. A prova oral será feita 

por ordem de inscrição 

Critérios eliminatórios: 

Ter obtido média final inferior a 7,0 na unidade curricular;  

Ter sido aprovado a mais de dois semestres 

 



Fundamentos de Mecânica Clássica (Integral) => PABLO MUNHOZ 

Data: 16/09/2020 

Horário: Não definido 

Local: Não definido 

Critérios de seleção: Análise* do extrato escolar 

 

Cálculo Vetorial (Noturno) => WILMAN HUARCAYA 

Data: 16/09/2020 

Horário: Não definido 

Local: wilman@ufsj.edu.br 

Critérios de seleção: Análise do extrato escolar 

 

Dinâmica  (Integral) => TÚLIO HALLAK 

Data: 17/09 

Horário: 10h 

Local: Google Meet. 

Critérios de seleção Critérios de seleção: Análise do extrato escolar candidato que alcançar o maior 

valor absoluto no somatório do CR e nota da disciplina, ambos em escala de 0 a 10, será selecionado. 

 

Dinâmica (Noturno) => TATIANE ROSA 

Data: 17 de setembro  

Horário: 9 h 

Local: Via google meet 

Critérios de seleção: Entrevista e Análise do extrato escolar do candidato 

 

Termodinâmica II (Integral) => GUSTAVO RODRIGUES 

Data: 16 de setembro 

Horário: 14 h 

Local: enviarei o link para os(as) candidatos(as), para chamada de vídeo. 

Critérios de seleção: Prova oral e Análise do extrato escolar. 

 

Engenharia dos Materiais Metálicos (Noturno)  => ARTUR MALAFAIA 

Data: 17 de setembro 

Horário: 16 horas 

Local: http://meet.google.com/sxp-fqew-hea 

Critérios de seleção: Prova escrita sobre tratamento térmico e oral sobre diagrama de fases  

A seleção será feita simultaneamente para a monitoria das turmas do integral e do noturno.  

 

 

http://meet.google.com/sxp-fqew-hea


Mecânica dos Fluidos II (Integral) => CLAUDIO PELLEGRINI 

Data: 17 de setembro 

Horário: 13:30 

Local: Videoconferência pelo Meet, com a câmera ligada e microfone sempre aberto 

Critérios de seleção: Prova oral; Análise do extrato escolar do candidato. A prova oral será feita por 

ordem de inscrição 

Critérios eliminatórios: Ter obtido média final inferior a 7,0 na unidade curricular; Ter sido aprovado a 

mais de dois semestres 

 

Desenho Técnico I (Noturno) => CÁSSIO VIANA 

Data: 17 de setembro 

Horário:  

Local: Google meet. O link será enviado por email para os candidatos, nele será informando o horário 

exato de cada um. 

Critérios de seleção: Análise do histórico; entrevista online, Caso tenha mais de 5 alunos inscritos por 

vaga, a entrevista será realizada apenas com os 5 primeiros colocados na análise do histórico. Critério 

válido para todas as vagas.  

 

Programação de Computadores (Integral) => EUGÊNIO MERHI 

Data: 16 de setembro de 2020 

Horário: 14h 

Local: Google Meet o aluno receberá o link por email. 

Critérios de seleção: Análise do Histórico e entrevista. 

 

Cálculo Diferencial e Integral II (Noturno) => ANDREIA MALACARNE 

Data: 16/09/2020 

Horário: 9h  

Local: Não definido 

Critérios de seleção: Análise do extrato escolar 

 

Eletrônica (Integral) => DAVIDSON LAFITTE 

Data: 16/09/20 

Horário: a partir das 14h via google meet, o aluno receberá o link por email. 

Local: Não definido 

Critérios de seleção: Entrevista e análise do extrato escolar do aluno 

 

Elementos de Máquinas II (Noturno)  => ARTUR AVELAR 

Data: 16/09/20 

Horário: Não definido 

Local: Não definido 

Critérios de seleção Análise de extrato escolar 



Estatística e Probabilidade (Integral)  => LUCIANE TEIXEIRA 

Data: 16/09/2020 

Horário: 13:30h 

Local: Google Meet; link: meet.google.com/dov-sbem-hdm    

Critérios de seleção: análise do histórico escolar; avaliação on-line sobre o conteúdo da disciplina, 

com câmera aberta. 

 

Termodinâmica II (Noturno) => GUSTAVO RODRIGUES 

Data: 16 de setembro 

Horário: 14 h 

Local: enviarei o link para os(as) candidatos(as), para chamada de vídeo. 

Critérios de seleção: Prova oral e Análise do extrato escolar. 

 

Engenharia dos Materiais Metálicos (Integral) => ARTUR MALAFAIA 

Data: 17 de setembro 

Horário: 16 horas 

Local: http://meet.google.com/sxp-fqew-hea 

Critérios de seleção: Prova escrita sobre tratamento térmico e oral sobre diagrama de fases  

A seleção será feita simultaneamente para a monitoria das turmas do integral e do noturno.  

 

Fundamentos de Mecânica Clássica (Noturno) => PABLO MUNHOZ 

Data: 16/09/2020 

Horário: Não definido 

Local: Não definido 

Critérios de seleção: Análise* do extrato escolar 

 

Cálculo Diferencial e Integral II (Integral) => FRANCINILDO NOBRE 

Data: 17/09/2020 

Horário: 10h 

Local: A prova será feita via google meet.  

Critérios de seleção: prova escrita e análise do histórico. 

 

Eletrônica (Noturno) => DAVIDSON LAFITTE 

Data: 16/09/20 

Horário: a partir das 14h via Google Meet, o aluno receberá o link por email. 

Local: Não definido 

Critérios de seleção: Entrevista e análise do extrato escolar do aluno 
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Elementos de Máquinas I (Integral) => TATIANE ROSA 

Data: 17/09/20 

Horário: 10:30 h. 

Local: Via google meet 

Critérios de seleção: Entrevista e análise do extrato escolar do candidato 

 

Desenho Técnico II (Noturno) => CÁSSIO VIANA 

Data: 17 de setembro 

Horário: Não definido  

Local: Google meet. O link será enviado por email para os candidatos, nele será informando o horário 

exato de cada um. 

Critérios de seleção: Análise do histórico; entrevista online, Caso tenha mais de 5 alunos inscritos por 

vaga, a entrevista será realizada apenas com os 5 primeiros colocados na análise do histórico. Critério 

válido para todas as vagas.  

 

Desenho Técnico I (Integral) => CÁSSIO VIANA 

Data: 17 de setembro 

Horário: Não definido  

Local: Google Meet. O link será enviado por email para os candidatos, nele será informando o horário 

exato de cada um. 

Critérios de seleção: Análise do histórico; entrevista online, Caso tenha mais de 5 alunos inscritos por 

vaga, a entrevista será realizada apenas com os 5 primeiros colocados na análise do histórico. Critério 

válido para todas as vagas.  

 

Termodinâmica I (Integral) => ANTÔNIO SÉRGIO 

Data: 18/09/2020 

Horário: 14:30 hrs 

Local: Não definido 

Critérios de seleção: Análise do extrato escolar do candidato 

 

Desenho Técnico II (Integral) => CÁSSIO VIANA 

Data: 17 de setembro 

Horário: Não definido  

Local: Google meet. O link será enviado por email para os candidatos, nele será informando o horário 

exato de cada um. 

Critérios de seleção: Análise do histórico; entrevista online, Caso tenha mais de 5 alunos inscritos por 

vaga, a entrevista será realizada apenas com os 5 primeiros colocados na análise do histórico. Critério 

válido para todas as vagas.  

 

 



Elementos de Máquinas II (Integral) => ARTUR AVELAR 

Data: 16/09/20 

Horário: Não definido 

Local: Não definido 

Critérios de seleção Análise de extrato escolar 

 

Eletrotécnica (Integral) => SÉRGIO MARINHO 

Data: 18/09/2020 - sexta-feira  

Horário: a partir das 9h 

Local: Google Meet 

Critérios de seleção histórico escolar e entrevista via Google Meet 

 

 

Prof. Dr. Jorge Nei Brito
 

 

Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica 

PORTARIA N
0

 126, DE 26 DE MARÇO DE 2020 
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