
1 VAGA DE MONITORIA PARA A DISCIPLINA: 

ANATOMIA ANIMAL  

 

 

Identificação da disciplina 
ZOT 7910 – ANATOMIA ANIMAL 1º Fase 

ZOT 7910 – ANATOMIA ANIMAL 3º Fase 

Total de Créditos: 04 

 

Horários de atividade (12 horas semanais): 

 

Terças e quartas-feiras 10:10 às 11:50 e outros  períodos à combinar 

 

Condições para se inscrever a vaga 

I- Estar matriculado regularmente em curso de graduação da UFSC; 

II- Ter cursado e obtido aprovação na disciplina com nota mínima 7,0 (sete); 

III- Comprovar, no Departamento de ensino ou unidade equivalente nos campi, a 

compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e os propostos para o 

desenvolvimento das atividades de monitoria; 

IV- Ter obtido, do professor supervisor, avaliação satisfatória (nota igual ou superior a 7,0) 

no exercício das atividades de monitoria no decorrer dos dois últimos semestres; 

V- Não ter recebido bolsa monitoria por um período igual ou superior a 4 (quatro) semestres; 

VI- Não receber outras bolsas de ensino, estágio, pesquisa ou extensão, exceto os benefícios 

pecuniários destinados a promover a permanência dos estudantes nos cursos em que 

estiverem matriculados (Bolsa Estudantil/UFSC, Bolsa Permanência/MEC, ou outras de 

abrangência da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE). 

 

Atribuições do monitor 
Organizar as peças anatômicas, acompanhar as aulas práticas, organizar roteiros das aulas 

práticas e de estudo, auxiliar na preparação de peças para as aulas práticas, tirar dúvidas dos 

alunos, acompanhá-los durante os estudos fora do horário de aula. Comunicar-se no Fórum e 

presencialmente com a turma.  

 

Inscrição 

 Período: 15-08 a 22-08 de 2016 

 Documentos: - Histórico escolar; Horário de aulas para o semestre 2016.2; 

Justificativa de interesse na monitoria; Declaração de disposição em assumir as tarefas de 

monitoria (12h/semana). 

  Enviar para o e-mail: procassia.barbosa@usfc.br  

 

Critérios de seleção 

I- Disponibilidade nos horários das disciplinas  

II- Justificativa de interesse na monitoria  

III- Desempenho na disciplina.  

IV- Prova prática de esqueleto apendicular no dia 23-08-2016 (horário a combinar) 

Os alunos que não enviarem toda a documentação serão desclassificados automaticamente. 

 

Divulgação do Resultado: Dia 24-08-2016 - Mural do 3º andar do prédio da Zootecnia. 

mailto:procassia.barbosa@usfc.br

