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EDITAL INTERNO DZOO 002/2022
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE MONITORIA COM BOLSA E MONITORIA
VOLUNTÁRIA
O Departamento de Zootecnia – DZOO da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia (EMEVZ) da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no
EDITAL PROGRAD/UFBA Nº 002/2022 - Programa de Monitoria com Bolsa e Monitoria Voluntária
2022.2, disponível no endereço https://prograd.ufba.br/programa-de-monitoria, torna público que estarão
abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Monitores Bolsistas e Voluntários para o semestre 20222, de disciplinas do Departamento de Zootecnia (DZOO) da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia
(EMEVZ), conforme procedimentos para a seleção de monitores, Resolução CAE Nº 05/2021, mediante as
normas e condições contidas neste Edital Interno, publicado na íntegra pela Escola de Medicina Veterinária
e Zootecnia e no seu endereço virtual (http://www.emevz.ufba.br).
1.

Disposições Gerais

1.1.

Período de Inscrições:

As inscrições estão abertas das 0h do dia 03 de agosto até às 24h do dia 12 de agosto de 2022. A
solicitação de inscrição para participação no processo seletivo, juntamente com os documentos necessários
(comprovante de matrícula, carteira de identidade, CPF e histórico escolar com autenticação digital)
deverão ser enviados diretamente ao e-mail do professor responsável pelo projeto de monitoria, ou indicado
por este, conforme Tabela 1 do item 3.3 deste Edital.
1.2.

Período de Seleção

O período de seleção para as vagas de monitoria voluntária disponíveis ocorrerá de 15 a 20 de agosto,
conforme instruções a serem passadas após o e-mail do candidato, solicitando à inscrição no processo
seletivo e conforme informações na Tabela 1 (tipo de prova, data e horário das avaliações). Alterações deste
período podem ocorrer por motivos de força maior e/ou pelo número de concorrentes.

1.3.

Cronograma de atividades

Os candidatos classificados e aprovados serão convocados em Edital de convocação a ser publicado no
endereço http://www.emevz.ufba.br e deverão estar aptos para iniciar as atividades de monitoria após a
divulgação e publicação do edital de resultados e em comum acordo com o professor orientador, e finalizálas até o dia 14 de dezembro de 2022 (último dia letivo do semestre), ou a critério do professor responsável.

1.4.

Requisitos:
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Para que concorram às vagas disponíveis (número de vagas conforme demonstrativo na Tabela 1 no item
3.3 deste Edital), os candidatos deverão cumprir os seguintes requisitos, incluídos aqueles descritos no §1º
do Art. 6º da Resolução CAE nº 06/2012:
I – Ter disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades do projeto;
II – Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFBA há pelo menos 2 (dois) semestres;
III – Ter cursado, com aprovação, o componente curricular ou equivalentes ao qual se vincula o projeto.

2.

Disposições sobre a seleção dos novos monitores

2.1.

É vedada a atuação simultânea como monitor bolsista em dois ou mais projetos diferentes.

2.2. É permitida a atuação simultânea como monitor bolsista em um projeto e como monitor voluntário em
outro(s) projeto(s), ou como monitor voluntário em dois ou mais projetos diferentes, desde que respeitada
sua vida acadêmica, de forma a não prejudicar o horário a que estiver obrigado a cumprir como discente,
dos componentes curriculares nos quais se encontra matriculado.
2.3. É vedada a acumulação de bolsa de monitoria com qualquer modalidade de bolsas oferecidas pela
UFBA ou por órgãos externos
2.4. O candidato selecionado, no momento da convocação, deverá apresentar a disponibilidade de horário
compatível com a demanda do projeto. Caso não possua disponibilidade, será convocado o próximo
candidato na ordem de classificação, com horário compatível, para assumir a vaga.
2.5. Caso o candidato selecionado tenha cursado apenas o componente curricular equivalente ao qual se
vincula o projeto, deverá ser informado no Formulário de Inscrição do monitor o nome e o código do
componente curricular equivalente.
2.6. A equivalência de que trata o item anterior deve estar registrada no Sistema Acadêmico – SIAC, e no
caso de não estar registrada, deverá ser apreciada e definida pelo órgão responsável pelo componente
curricular.
2.7. Será indeferida qualquer solicitação de cadastro de monitores que não atenda às normas deste Edital e
das Resoluções nº 06/2012, nº 07/2017, nº 02/2018 e nº 05/2019 do CAE.

3.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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3.1. O DZOO, assim como os professores coordenadores dos projetos, não se responsabilizam por
solicitações de inscrições que não cheguem ao destino ou que cheguem sem documentos exigidos para
efetivação da inscrição.
3.2.

Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação.

3.3.

As dúvidas decorrentes deste Edital deverão ser encaminhadas para o e-mail ceag-emevz@ufba.br.

Tabela 1: Componentes curriculares com projetos de monitoria, número de vagas e informações sobre o processo seletivo:

Código/Nome

MEVA 41 Matemática
Aplicada a
Zootecnia

E-mail para inscrição

flavio.longui@ufba.br

No de
Vagas
Bolsistas

0

No de Vagas
Voluntários

3

Tipo, Dia e Horário das Etapas do
Processo
Seletivo

-Dia e hora dos exames de seleção:
15/08 a partir das 10 horas – Entrevista,
via google meet;
-O candidato deverá ter cursado e ter
sido aprovado em MEVA41;
- Os candidatos serão classificados pela
média obtida pela soma da nota atingida
na disciplina MEVA41 e desempenho
na entrevista.
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MEVA 42 –
Biologia
Celular

MEVA 43 Introdução à
Zootecnia

bparana@ufba.br

robson.oliveira@ufba.br

0

0

1

2

-Dia e hora dos exames de seleção:
16/08 a partir das 11 horas – Entrevista,
via google meet;
-O candidato deverá ter cursado e ter
sido aprovado em MEVA42;
● - Os candidatos serão
classificados pela média obtida
pela soma da nota atingida na
disciplina MEVA42 e
desempenho na entrevista.

- Dia e hora dos exames de seleção:
19/08 às 10h – Entrevista via
Conferência Web;
- O candidato deverá ter cursado e ter
sido aprovado em MEVA 43;
- Os candidatos serão classificados pela
média obtida pela soma da nota atingida
na disciplina MEVA41 e desempenho
na entrevista.
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MEVA 44 Anatomia dos
Animais
Domésticos

adrianajuca@ufba.br

MEVA 50 Metodologia da
robson.oliveira@ufba.br
pesquisa em
Zootecnia

1
(Renovada)

2

0

2

- Dia e hora dos exames de seleção para
Monitor Voluntário: 17/08 (Segundafeira) às 15hs – Prova prática e
entrevista
(no
Laboratório
de
Anatomia);
- O candidato deverá ter cursado e ter
sido aprovado em MEV-100, MEV-101
e/ou MEVA-44;
- O candidato deverá encaminhar para o
e-mail adrianajuca@ufba.br ciência da
seleção, juntamente com cópias de RG,
CPF e o histórico escolar;
- O candidato será classificado pela
pontuação obtida na prova prática
valendo 10,0 (dez) pontos (Assuntos:
Osteologia e casco do equino), sendo
reprovado aquele que obtiver nota
inferior a 7,0 (sete). Os critérios de
desempate serão o histórico escolar e o
desempenho na entrevista.
- Dia e hora dos exames de seleção:
19/08 às 14h – Entrevista via
Conferência Web;
- O candidato deverá ter cursado e ter
sido aprovado em MEVA 50; MEVA
59;
- Os candidatos serão classificados pela
média obtida pela soma da nota atingida
na disciplina MEVA50 e desempenho
na entrevista..
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MEVA 54 Histologia e
Embriologia
Animal

adrianajuca@ufba.br

0

2

MEVA 63 –
Desenho
Técnico e
Construções
Rurais

flavio.longui@ufba.br

0

3

- Dia e hora dos exames de seleção para
Monitor Voluntário: 17/08 às 16hs no
Laboratório Multiuso 3 (Prova Prática e
Entrevista);
- O candidato deverá ter cursado e ter
sido aprovado em MEVA-54 e/ou ICS043;
- O candidato deverá encaminhar para o
e-mail adrianajuca@ufba.br ciência da
seleção, juntamente com cópias de RG,
CPF e o histórico escolar;
- O candidato será classificado pela
pontuação obtida em prova específica
(Assunto: Microscopia) valendo 10,0
(dez) pontos, sendo reprovado aquele
que obtiver nota inferior a 7,0 (sete). Os
critérios de desempate são: histórico
escolar e o desempenho na entrevista.
- Dia e hora dos exames de seleção:
16/08 a partir das 10 horas – Entrevista,
via google meet
-O candidato deverá ter cursado e ter
sido aprovado em MEVA63;
- Os candidatos serão classificados pela
média obtida pela soma da nota atingida
na disciplina MEVA63 e desempenho
na entrevista.
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MEVA 70 Alimentos e
Cálculos de
Rações

americo.garcez@ufba.br

0

1

MEVA 87 Recursos
americo.garcez@ufba.br
Forrageiros da
Caatinga

0

1

-Inscrições conforme calendário do
Edital Interno do DZOO 02/2022;
-Dia e hora da seleção: 19/08 às 10hs;
- Seleção (entrevista), via google meet
(link será enviado ao estudante, após
inscrição do(a) candidato(a) por E-mail
para o docente; No E-mail de
solicitação
da
inscrição,
o(a)
candidato(a) deverá anexar documento
institucional que comprove seu
Coeficiente de Rendimento Acadêmico
e a nota na disciplina para a qual está se
inscrevendo;
- O(a) candidato(a) deverá ter cursado e
ter sido aprovado(a) em MEVA 70;
- Critério de classificação: Os
candidatos serão classificados pela
pontuação obtida na disciplina MEVA
70 (Peso 50%); Coeficiente de
Rendimento Escolar (Peso 25%);
Entrevista (Peso 25%); Como critérios
de desempate: histórico escolar,
desempenho na entrevista e nota na
disciplina, nessa ordem.
-Inscrições conforme calendário do
Edital Interno do DZOO 02/2022;
-Dia e hora da seleção: 19/08 às 10hs;
- Seleção (entrevista), via google meet
(link será enviado ao estudante, após
inscrição do(a) candidato(a) por E-mail
para o docente; No E-mail de
solicitação
da
inscrição,
o(a)
candidato(a) deverá anexar documento
institucional que comprove seu
Coeficiente de Rendimento Acadêmico
e a nota na disciplina para a qual está se
inscrevendo;
- O(a) candidato(a) deverá ter cursado e
ter sido aprovado(a) em MEVA 87;
- Critério de classificação: Os
candidatos serão classificados pela
pontuação obtida na disciplina MEVA
70 (Peso 50%); Coeficiente de
Rendimento Escolar (Peso 25%);
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Entrevista (Peso 25%); Como critérios
de desempate: histórico escolar,
desempenho na entrevista e nota na
disciplina, nessa ordem.

MEVA 95 Nutrição e
Produção de
Cães e Gatos

americo.garcez@ufba.br

0

1

-Inscrições conforme calendário do
Edital Interno do DZOO 02/2022;
-Dia e hora da seleção: 19/08 às 10hs;
- Seleção (entrevista), via google meet
(link será enviado ao estudante, após
inscrição do(a) candidato(a) por E-mail
para o docente; No E-mail de
solicitação
da
inscrição,
o(a)
candidato(a) deverá anexar documento
institucional que comprove seu
Coeficiente de Rendimento Acadêmico
e a nota na disciplina para a qual está se
inscrevendo;
- O(a) candidato(a) deverá ter cursado e
ter sido aprovado(a) em MEVA 95;
- Critério de classificação: Os
candidatos serão classificados pela
pontuação obtida na disciplina MEVA
70 (Peso 50%); Coeficiente de
Rendimento Escolar (Peso 25%);
Entrevista (Peso 25%); Como critérios
de desempate: histórico escolar,
desempenho na entrevista e nota na
disciplina, nessa ordem.
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Salvador, 02 de agosto de 2022.

Prof. Robson José Freitas Oliveira
Presidente da Comissão

Profa. Adriana de Farias Jucá
Membro da Comissão

Profa. Vanessa Michalsky Barbosa
Membro da Comissão

Departamento de Zootecnia
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia
Universidade Federal da Bahia

