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Edital de Seleção para Monitoria para a disciplina MEVC57 – Zootecnia de 

Precisão Semestre Letivo Suplementar  

 

O professor coordenador da disciplina MEVC57 – Zootecnia de Precisão do 

departamento de Zootecnia da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia no 

uso das suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no EDITAL 

PROGRAD/UFBA Nº. 002/2020 - Programa de Monitoria com Bolsa para o 

Semestre Suplementar Programa de Monitoria Voluntária da Pró - Reitoria de 

Ensino de Graduação e a Coordenação Acadêmica de Graduação tornam 

público que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de seleção 

de monitor voluntário em conformidade com as Resoluções nº 06/2012 e nº 

07/2017 do Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA - CAE e mediante normas 

dispostas nos itens a seguir. 

 

1. Das Disposições Preliminares 

Componente Curricular Docente 
Carga 

horária 
semanal 

Número 
de 

vagas 

MEVC57 – Zootecnia de 

Precisão 

Flávio Coutinho 

Longui 
12 1 

 

A disciplina MEVC57 – Zootecnia de Precisão tem como objetivo fixar conceitos 

de tecnologia em diversas áreas de atuação do Zootecnista. Para o semestre 

letivo suplementar (SLS) estamos preparando uma serie de discussões com 

objetivo de avançarmos sobre a ementa da disciplina. Os discentes estudarão 

sobre o uso de imagens de alta resolução e seus processamentos, GPS e suas 

aplicações, sensores, modelos de fazenda altamente tecnificadas e etc. 

Para vencermos as diversas dificuldades no SLS utilizaremos um programa de 

conferência na internet, a definir, e o Moodle. Se faz necessário um monitor para 

auxiliar o docente a organizar estas ferramentas, assim como buscar artigos 
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referentes a disciplina. O monitor será treinado para promover discussões em 

fóruns e chats com a participação do docente responsável pela disciplina. 

Para o encerramento da disciplina, propõem o desenvolvimento de um seminário 

inédito, na forma de podcast. O monitor precisará ser um aluno antenado nestas 

tecnologias. 

O projeto tem como objetivo: 

• Auxiliar os discentes na fixação e produção do conhecimento de 

Zootecnia de Precisão; 

• Estimular e desenvolver habilidades no preparo de listas de exercícios 

dirigidos sob a orientação do professor responsável pela disciplina; 

• Auxiliar os discentes no desenvolvimento do trabalho final; 

• Desenvolver a habilidade de trabalhar pontos negativos, e aperfeiçoar 

pontos positivos no desenvolvimento da prática docente. 

 

2. Das inscrições 

2.1. O processo seletivo será conduzido pelo docente responsável pela 

disciplina; 

2.2. As inscrições estarão abertas no período de 08/09/2020 até 11/09/2020; 

2.3. O candidato deverá ter cursado, com aprovação, o componente curricular 

MEVC57 – Zootecnia de Precisão ou equivalente; 

2.4. O candidato deverá encaminhar RG, CPF, currículo Lattes e histórico 

escolar para o e-mail flavio.longui@ufba.br; 

2.5. Os candidatos serão classificados de acordo com a nota obtida na 

disciplina MEVC57 (Peso 2), coeficiente de rendimento escolar (Peso 1), 

experiências em estágios (peso 1), disponibilidade de horário compatível 

com as atividades a serem desenvolvidas junto ao docente (eliminatório), 

conhecimento da língua inglesa (eliminatório). 

2.6.  O candidato deverá encaminhar os seguintes documentos para o e-mail 

flavio.longui@ufba.br: Rg, CPF e o histórico escolar.  

 

Salvador, 08 de setembro de 2020. 
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Flávio Coutinho Longui 
Coordenador da disciplina MEVC57 


