Código
EXR5402

Disciplina
Sócio-Economia
Rural

Professor (a) Orientador (a)
Valmir Luiz Stropasolas

MTM7301

Matemática para
zootecnia I

Marília Terezinha Sangoi Padilha

ZOT5706

Forragicultura

Alexandre Guilherme Lenzi de
Oliveira

ZOT5809

Bovinocultura de
Corte e de Leite

Sérgio Augusto Ferreira de
Quadros

Atendimento
Já ter cursado a disciplina e aprovado
com média igual ou superior a 7,0;
• Índice de Aproveitamento
Acumulado (IAA) igual ou superior a
seis;
• Nenhuma reprovação por FI
(frequência insuficiente) nos dois
semestres cursados imediatamente
anteriores à solicitação ou no
semestre anterior, para alunos de
segundo semestre;
• Não ter sido reprovado na
disciplina.
• Ter disponibilidade de 12 horas
semanais.
• Ser aluno do curso de Agronomia da
UFSC.
• Entregar redação de 1 página
descrevendo a importância da
disciplina no currículo do aluno.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: Até as
14:00h do dia 18/04/2013
Prof. Valmir Luiz Stropasolas
E-mail: valmir.stropasolas@ufsc.br
Os candidatos deverão trazer seu
histórico escolar, atestado de
matrícula e sua disponibilidade de
horário.
A Professora Marília Terezinha
Sangoi Padilha, realizará as
entrevistas e a seleção na quinta-feira
das 14h às 15 h na sala dela.
• Já ter cursado a disciplina ZOT5706
e aprovado com média igual ou
superior a 7,0;
• Índice de Aproveitamento
Acumulado (IAA) igual ou superior a
seis;
• Nenhuma reprovação por FI
(frequência insuficiente) nos dois
semestres cursados imediatamente
anteriores à solicitação ou no
semestre anterior, para alunos de
segundo semestre;
• Não ter sido reprovado na
disciplina.
• Ter disponibilidade de 12 horas
semanais.
• Ser aluno do curso de Agronomia da
UFSC.
• Entregar redação de 1 página
descrevendo a importância da
disciplina no currículo do aluno.
• Entregar currículo.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: Até 18h
de 19/04/2013.
PERÍODO DE SELEÇÃO: 8h às 12h
na Sala do Professor de 23/04/2013.
Monitoria para a disciplina ZOT5809Bovinocultura de Corte e de Leite
O processo seletivo inclui avaliação
do Histórico Escolar e
entrevista. A nota obtida será o
resultado da seguinte fórmula:

ZOT7102

Morfofisiologia
na zootecnia

Shirley Kuhnen

ZOT7106

Ciência da Carne

Sandra Regina Souza Teixeira de
Carvalho

Manejo Sanitário
Animal

Patrízia Ana Bricarello

ZOT7202

[(ZOT5809 x 2) + IAA]
NF= _____________________ x
0,7 + Ent x 0,3
2
onde, NF= Nota Final,
ZOT5809 é a nota obtida pelo
candidato na disciplina,
IAA é o Índice de
Aproveitamento Acadêmico,
Ent é a nota na entrevista com o
Professor Responsável pela disciplina
REQUISITOS:
• Já ter cursado a disciplina e
aprovado com média igual ou
superior a 7,0;
• Índice de Aproveitamento
Acumulado (IAA) igual ou superior a
seis;
• Não ter sido reprovado na
disciplina.
• Ter disponibilidade de 12 horas
semanais.
• Ser aluno do curso de Zootecnia e
Agronomia da UFSC.
• Apresentar uma justificativa da
importância da monitoria para sua
formação profissional.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: (Até as
12 h do dia 18/04/2013) na secretaria,
passo p/ buscar a tarde.
REQUISITOS:
• Já ter cursado a disciplina e
aprovado com média igual ou
superior a 7,0;
• Índice de Aproveitamento
Acumulado (IAA) igual ou superior a
seis;
• Nenhuma reprovação por FI
(frequência insuficiente) nos dois
semestres cursados imediatamente
anteriores à solicitação ou no
semestre anterior, para alunos de
segundo semestre;
• Não ter sido reprovado na
disciplina.
• Ter disponibilidade de 12 horas
semanais.
• Ser aluno do curso de Zootecnia e
Agronomia da UFSC.
• Entregar redação de 1 página
descrevendo a importância da
disciplina no currículo do aluno.
• Entregar currículo.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
16/04/2013 a 19/04/2013
Profa. Sandra Carvalho email: carvalho95@uol.com.br
Poderão candidatar-se os alunos que
já tiverem concluído a disciplina e
que tenham obtido nota final mínima
7,0;
Os candidatos serão classificados em
ordem decrescente, considerando-se
aprovados os que obtiverem a nota
mínima 7,0;
INSCRIÇÃO: ENVIAR E-MAIL
PARA Profa. Patrizia -

ZOT7305

Estatística básica

Márcio Cinachi Pereira

ZOT7704

Nutrição de
monogástricos

Ricardo Kazama

ZOT7604

Vivência em
agricultura
familiar

Oscar José Rover

patrizia.bricarello@ufsc.br, com
subject: MONITORIA
SELEÇÃO: PROVA 18/04
(AMANHÃ) AS 10H.
Local: Sala professor.
DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS: 18/04 a partir das
14h.
REQUISITOS:
• Já ter cursado a disciplina e
aprovado com média igual ou
superior a 7,0;
• Índice de Aproveitamento
Acumulado (IAA) igual ou superior a
seis;
• Nenhuma reprovação por FI
(frequência insuficiente) nos dois
semestres cursados imediatamente
anteriores à solicitação ou no
semestre anterior, para alunos de
segundo semestre;
• Não ter sido reprovado na
disciplina.
• Ter disponibilidade de 12 horas
semanais.
• Ser aluno do curso de Zootecnia e
Agronomia da UFSC.
• Entregar redação de 1 página
descrevendo a importância da
disciplina no currículo do aluno.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: Até as
14:00h do dia 18/04/2013
Prof. Marcio Cinachi Pereira e-mail:
cinachi@cca.ufsc.br
REQUISITOS: JÁ TER CURSADO
A DISCIPLINA E APROVADO
COM MÉDIA IGUAL OU
SUPERIOR A 7,0
TER DISPONIBILIDADE DE 12
HORAS SEMANAIS;
SER ACADÊMICO DO CURSO DE
ZOOTECNIA;
ENTREGAR HISTÓRICO
ACADÊMICO;
ENTREVISTA: 22/04/2013 DAS
08:00 ÀS 10:00 h NA SALA 21 –
PROF. RICARDO KAZAMA.
REQUISITOS:
• Já ter cursado a disciplina e
aprovado com média igual ou
superior a 7,0;
• Índice de Aproveitamento
Acumulado (IAA) igual ou superior a
seis;
• Nenhuma reprovação por FI
(frequência insuficiente) nos dois
semestres cursados imediatamente
anteriores à solicitação ou no
semestre anterior, para alunos de
segundo semestre;
• Não ter sido reprovado na
disciplina.
• Ter disponibilidade de 12 horas
semanais.
• Ser aluno do curso de Zootecnia e
Agronomia da UFSC.
• Entregar redação de 1 página

ZOT7706

Rações para
monogástricos

Marília Terezinha Sangoi Padilha

ZOT7808

Avicultura

Fabiano Dahlke

Etologia e Ética
na Produção
Animal

Luiz Carlos Pinheiro Machado
Filho

ZOT 7101

descrevendo a importância da
disciplina no currículo do aluno.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: (Até as
12 h do dia 18/04/2013).
Os candidatos deverão trazer seu
histórico escolar, atestado de
matrícula e sua disponibilidade de
horário.
A Professora Marília Terezinha
Sangoi Padilha, realizará as
entrevistas e a seleção na quinta-feira
das 14h às 15 h na sala dela.
Para o processo seletivo para monitor
de avicultura os candidatos deverão
trazer seu histórico escolar, atestado
de matrícula e sua disponibilidade de
horário. Mediante a entrega da
documentação, será realizada a
entrevista (prova oral).
Requisitos: Ter cursado a disciplina
ZOT 7101, com nota mínima de 8,0
(oito). Inscrição: Levar histórico
escolar e declaração de disposição de
assumir as tarefas de monitoria
(12h/semana), até 18/04 às 17h na
secretaria do DZR. Critérios de
seleção: Desempenho escolar, nota na
disciplina, declaração de disposição
de assumir as tarefas de monitoria.
Tarefas da Monitoria: Acompanhar
aulas práticas, organizar saídas de
campo, correção orientada de
exercícios, dialogar com alunos no
Fórum, tirar dúvidas de alunos, dar
suporte aos trabalhos de grupo,
especialmente auxiliando na busca de
bibliografia, tarefas menores de
suporte ao ensino: fotocopiar material
de aula, indicar literatura, garantir
suprimento
de
canetas
no
almoxarifado.
Participar
nos
Seminários de Capacitação do Lab de
Etologia Aplicada (LETA).

