
VAGA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA PARA A DISCIPLINA DE 
ETOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 
 
ZOT7101 - Etologia Aplicada à Zootecnia 
Créditos: 2 
Horários: Sexta-feira, das 10:10 às 11:50h 
  
 
REQUISITOS SEGUNDO A RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 53/CUN/2015  
 
I- Estar matriculado regularmente em curso de graduação da UFSC;  
II- Ter cursado e obtido aprovação na disciplina com monitoria (ou equivalente) 
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 
 
 
ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 
 
Todas as atribuições estão descritas no Artigo 9º da Resolução Normativa Nº 
53/CUN/2015. 
 
Lembrando que, segundo a Resolução: “os monitores voluntários poderão 
registrar a atividade de monitoria como disciplina optativa ou atividade 
complementar, nos termos do §3°, inciso III, do art. 15 da Resolução nº 
017/CUn/97, por este motivo deverão realizar todos os registros e atuar com 
responsabilidade como se bolsistas fossem. 
 
 
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

 
- Disponibilidade de horários, comprovada por histórico escolar 
- Desempenho escolar e nota na disciplina 
- Carta de intenções na monitoria 

 
 
 
 
 



INSCRIÇÕES 
 
Enviar por email, até o dia 16/03/2018, os seguintes documentos: 
- Histórico escolar 
- Carta justificando o interesse na monitoria, 
- Quadro de horários do semestre 2018-1. 
* Os documentos anexados deverão conter o nome e último sobrenome do 
candidato no nome do arquivo. Ex.: AlexandraSantos_histórico.pdf; 

AlexandraSantos_carta.docx; AlexandraSantos_horário.pdf 

 
Endereço de e-mail para o envio: alexandra.ines@ufsc.br (Profª Alexandra) 
 
 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 
Até dia 20/03/2018, no Mural do 3º andar do prédio da Zootecnia. 

mailto:alexandra.ines@ufsc.br

