MONITORIAS – 2013/2-SELEÇÕES
Código
EXR5402

Disciplina
Sócio-economia rural

Professor (a) Orientador (a)
COM BOLSA
Valmir Luiz Stropasolas

MTM7301 Matemática para zootecnia I

Marília Terezinha Sangoi Padilha

ZOT5706

Forragicultura

Alexandre Guilherme Lenzi de Oliveira

ZOT7901

Anatomia e Fisiologia da
Reprodução de Mamíferos

Denise Pereira Leme

ZOT5504

Melhoramento Animal

Renato Irgang

ZOT7102

Morfofisiologia na zootecnia

Shirley Kuhnen

Processo Seletivo
Não haverá processo seletivo, pois permanece o mesmo monitor.
CRITÉRIOS:
• Já ter cursado a disciplina e aprovado com média igual ou superior a 7,0;
• Nenhuma reprovação por FI (frequência insuficiente);
• Ter disponibilidade de horário;
• Ser aluno do curso de Zootecnia ou Agronomia da UFSC;
• Entregar histórico acadêmico e grade de horário com disponibilidade no
período de 16/08/2013 a 20/08/2013 (12h).
Haverá realização de entrevista para a finalização do processo de seleção. A
entrevista será realizada dia 20/08/2013, por ordem de chegada a partir das
16h.
Poderá ser aceito também monitor voluntário.
Não haverá processo seletivo, pois permanece o mesmo monitor.
Período de Inscrições: de 05 de setembro a 11 de setembro de 2013.
Requisitos: – Nota mínima 7,0 na disciplina ZOT 7901;
- Apresentar justificativa do interesse por escrito;
- Apresentar histórico escolar;
Critérios de Seleção: - 1 º Maior nota na disciplina;
- 2 º Maior nota nas demais disciplinas na área de Reprodução Animal;
- 3o. Avaliação da justificativa apresentada
Entregar os documentos na Secretaria do DZDR no atendimento;
Haverá certificado.
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;
 Média na disciplina;
 Entregar histórico acadêmico,
Créditos: 04
Horários: Quarta feira (16:20 às 18:00h, Laboratório). Sexta feira (13:30 às
16:00 h, sala 101).
Requisitos - Ter cursado a disciplina ZOT 7102, com nota mínima de 7,0
(sete);

ZOT7106

Ciência da Carne

Sandra Regina Souza Teixeira de Carvalho

ZOT7202

Manejo sanitário animal

Patrízia Ana Bricarello

Atribuições do monitor - Montar e acompanhar as aulas práticas, organizar
roteiros das aulas práticas e de estudo, correção orientada de exercícios,
dialogar com alunos no Fórum, tirar dúvidas de alunos, dar suporte aos
trabalhos de grupo, indicar literatura. Participar das atividades do
Laboratório Integrado de Bioquímica e Morfofisiologia Animal.
Inscrição - Levar histórico escolar e declaração de disposição de assumir as
tarefas de monitoria (12h/semana), no período de 13 a 19/08 na secretaria
do DZR.
Critérios de seleção - Desempenho escolar, nota na disciplina, declaração de
disposição de assumir as tarefas de monitoria. Ter disponibilidade de
horário na 4 feira 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 ou Agronomia da UFSC.
• Entregar currículo acadêmico (via e-mail).
Haverá realização de entrevista para a finalização do processo de seleção.
As entrevistas serão realizadas dias 13 e 14/08.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 07/08/2013 a 13/08/2013 - Profa. Sandra
Carvalho e-mail: sandra.carvalho@ufsc.br
Créditos: 04
Horários: Quarta feira (16:20 às 18:00h, Laboratório). Sexta feira (13:30 às
16:00 h, sala 101).
Requisitos - Ter cursado a disciplina ZOT 7102, com nota mínima de 7,0
(sete);
Atribuições do monitor - Montar e acompanhar as aulas práticas, organizar
roteiros das aulas práticas e de estudo, correção orientada de exercícios,
dialogar com alunos no Fórum, tirar dúvidas de alunos, dar suporte aos
trabalhos de grupo, indicar literatura. Participar das atividades do
Laboratório Integrado de Bioquímica e Morfofisiologia Animal.
Inscrição - Levar histórico escolar e declaração de disposição de assumir as
tarefas de monitoria (12h/semana), no período de 13 a 19/08 na secretaria
do DZR.
Critérios de seleção - Desempenho escolar, nota na disciplina, declaração de
disposição de assumir as tarefas de monitoria. Ter disponibilidade de
horário na 4 feira a tarde.
ZOT 7202-Manejo Sanitário Animal

ZOT7305

Estatística básica

Márcio Cinachi Pereira

ZOT7604

Vivência em agricultura familiar

Oscar José Rover

Supervisora: Professora Patrizia Ana Bricarello
Período de Inscrições: 13 e 14 de agosto de 2013, via e-mail:
patrizia.bricarello@ufsc.br
Requisitos:
– Nota mínima 7,0 na disciplina ZOT 7202;
- Apresentar justificativa do interesse por escrito;
- Apresentar histórico escolar;
Seleção: prova dia 15/08 às 10h
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 da UFSC.
 Entregar histórico acadêmico (via e-mail, pessoalmente ou deixar
no escaninho do Prof. Marcio Cinachi Pereira no prédio da
Zootecnia, 3º andar).
 Haverá entrevista com os candidatos a monitor da disciplina. A
entrevista será realizada dia 23/08/2013 a partir das 14:00 horas, de
acordo com o número de alunos inscritos.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 20/08/2013 a 23/08/2013 - 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;
• 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.
- Caso haja mais que um candidato/a será feita entrevista a ser agendada
posteriormente.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: (Até as 12 h do dia 21/08/2013), na Secretaria
do DZDR.

ZOT7705

Nutrição de poligástricos

Ricardo Kazama

ZOT7706

Rações para monogástricos

Marília Terezinha Sangoi Padilha

ZOT7808

Avicultura

Fabiano Dahlke

Código

Disciplina

ZOT7901

Anatomia e Fisiologia da
Reprodução de Mamíferos

ZOT7810

Equinocultura

Professor (a) Orientador (a)
VOLUNTÁRIO
Denise Pereira Leme

Denise Pereira Leme

CRITÉRIOS:
• Já ter cursado a disciplina e aprovado com média igual ou superior a 7,0;
• Nenhuma reprovação por FI (frequência insuficiente);
• Ter disponibilidade de horário;
• Ser aluno do curso de Zootecnia da UFSC;
• Entregar histórico acadêmico, grade de horário com disponibilidade e
email/telefone para possível entrevista.
Inscrições no período de 05/09/2013 a 11/09/2013 (12h) na Secretaria do
DZDR.
CRITÉRIOS:
• Já ter cursado a disciplina e aprovado com média igual ou superior a 7,0;
• Nenhuma reprovação por FI (frequência insuficiente);
• Ter disponibilidade de horário;
• Ser aluno do curso de Zootecnia ou Agronomia da UFSC;
• Entregar histórico acadêmico e grade de horário com disponibilidade no
período de 26/08/2013 a 03/09/2013 (12h).
Haverá realização de entrevista para a finalização do processo de seleção. A
entrevista será realizada dia 03/09/2013, por ordem de chegada a partir das
14h.
Poderá ser aceito também monitor voluntário.
Critérios para concorrer a vaga:
- Entrevista com o professor Fabiano Dahlke.
- Ter cursado a disciplina e obtido média final com nota superior ou igual a
7,0;
- Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA) igual ou superior a 7;;
- Ter disponibilidade de 12 horas semanais.
Processo Seletivo
Período de Inscrições: 12 a 16 de agosto de 2013.
Requisitos: – Nota mínima 7,0 na disciplina ZOT 7901;
- Apresentar justificativa do interesse por escrito;
- Apresentar histórico escolar;
Critérios de Seleção: - 1 º Maior nota na disciplina;
- 2 º Maior nota nas demais disciplinas na área de Reprodução Animal;
Entregar os documentos na Secretaria do DZDR no atendimento;
Haverá certificado.
Período de Inscrições: 27 de agosto a 03 de setembro de 2013.
Requisitos: – Nota mínima 7,0 na disciplina ZOT 7901;
- Apresentar justificativa do interesse por escrito;
- Apresentar histórico escolar;
Critérios de Seleção: - 1 º Maior nota na disciplina;
- 2o. Avaliação da justificativa apresentada.

Entregar os documentos na Secretaria do DZDR no atendimento;
Haverá certificado.

