
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA 
DISCIPLINA: SOCIOECONOMIA RURAL (EXR 7605) 

 
REQUISITOS: 

I- Estar matriculado regularmente nos cursos de graduação em Agronomia ou Zootecnia; 

II- Ter cursado e obtido aprovação na disciplina Socioeconomia Rural (EXR 5402 ou EXR 7605) com nota mínima 7,5 
(sete); 

III- Apresentar IAA igual ou superior a 7,0, comprovado através de histórico escolar impresso a ser entregue no 
momento da inscrição; 

IV - Comprovar, no Departamento de ensino, a compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e os 
propostos para o desenvolvimento das atividades de monitoria; 

V- Ter obtido, do professor supervisor, avaliação satisfatória (nota igual ou superior a 7,0) no exercício das atividades 
de monitoria, caso já tenha sido monitor de alguma disciplina no decorrer dos dois últimos semestres; 

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

VII- 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); 

VIII – Apresentar carta de intenções, justificando o motivo pelo qual gostaria de ser monitor da disciplina; 

IX – Ser aprovado em entrevista. 

 

INSCRIÇÕES:  

Data: Entre 15 e 22 de agosto de 2016 até as 17h. 
Local: Depositar no escaninho da Prof. Paola Beatriz May Rebollar no prédio anexo do Departamento de Zootecnia e 
Desenvolvimento Rural (antigo prédio da Zootecnia) 
Documentos Necessários: Histórico Escolar e Carta de Intenções 
 

ENTREVISTAS: 

Data: 23 de agosto de 2016 a partir das 10h 
Local: Sala de reuniões do Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural conforme ordem de inscrição a ser 
divulgado em lista com os horários previstos.  
Duração: aproximadamente 15 minutos. 
 

OBSERVAÇÃO: 

Haverá vagas para monitores voluntários desde que tenham participado da seleção. 

 

RESULTADO: 
Data: 24 de agosto de 2016. 
 

Prof. Fábio Luiz Búrigo 


