PCD 125.611
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA (MO) / 2017
DISCIPLINAS:

EMBRIOLOGIA GERAL – BIO 136

O Departamento de BIOLOGIA da Unidade INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS faz
público o processo de seleção para o Programa de Monitoria/2017 da disciplina acima indicada, para
preenchimento de 01 vaga(s) para monitor bolsista e de 00 vaga(s) para monitores voluntários, de acordo
com as Resoluções 59/2009 e 27/2011 do Conselho Setorial de Graduação.
DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS
O programa de Monitoria 2017 terá a duração de um semestre letivo, sendo permitida a
recondução uma única vez, por igual período. O pagamento das bolsas de monitoria ocorrerá apenas nos
meses coincidentes com os períodos de aula, conforme calendário acadêmico da Graduação. O
pagamento de cada mês será proporcional à frequência apurada pelo professor orientador e é efetuado até
o vigésimo dia útil do mês seguinte.
INSCRIÇÃO
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:
1 - Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação;
2 - ter disponibilidade de 12 horas semanais, comprovando a possibilidade de comparecer nos dias e
horários das aulas (segundas-feiras, de 10h00 às 12h00 e quintas-feiras, de 08h00 às 12h00);
3 - ter sido aprovado na disciplina da monitoria ou outra que possua o conteúdo “Embriologia”;
4 - Apresentar comprovação de disponibilidade de presença nos dias e horários das aulas.
Para inscrever-se, o aluno interessado deve preencher a ficha de inscrição disponível na secretaria
do Centro de Biologia da Reprodução no período e horários informados neste edital, apresentando
comprovação de disponibilidade de horário em conformidade com as necessidades do programa.
PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção constará de:
1- Prova de conhecimentos que verse sobre pontos do programa da(s) disciplina(s) objeto da monitoria,
sendo eles: a) Desenvolvimento embrionário; b) Desenvolvimento dos três folhetos embrionários; c)
Fisiologia do sistema reprodutor feminino e masculino. Obs.: este instrumento de avaliação é
obrigatório;
Critério(s) de desempate: Análise da disponibilidade de horário em conformidade com as
necessidades do programa.
RESUMO DE DATAS E PRAZOS
INSCRIÇÃO:
PERÍODO:

03 a 06 de abril de 2017 – de 09h00 às 14h00

LOCAL:

Secretaria do Centro de Biologia da Reprodução

SELEÇÃO:
DATA/HORÁRIO: 07 de abril de 2017 – às 13h30
LOCAL:

Sala de aula do Centro de Biologia da Reprodução

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO:
DATA/HORÁRIO: 10 de abril de 2017 – a partir de 17h00
LOCAL:

Secretaria do Centro de Biologia da Reprodução

Juiz de Fora,
de
de
.
_________________________________
Chefe do Departamento

_________________________________
Professor Orientador

