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EDITAL INTERNO DEAPAC 02/2023 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE MONITORIA COM BOLSA E MONITORIA 

VOLUNTÁRIA  

 

O Chefe do Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias – DEAPAC 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 n.º EDITAL PROGRAD/UFBA Nº 002/2023 - 

Programa de Monitoria 2023.1, 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 2023-1, das disciplinas do Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas 

Veterinárias (DEAPAC) da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia (EMEVZ), de acordo com a 

legislação pertinente, mediante as normas e condições contidas neste Edital Interno, publicado na íntegra 

na 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 de 10 de março até às 24h do dia 17 de março e a solicitação de inscrição para 

participação no processo seletivo e documentos necessário para ela (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. 

 

1.2.  Período de Seleção 

 

O período de seleção para as vagas de monitoria disponíveis ocorrerá de 20 e 21 de março, 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). 

 

 

1.3. Cronograma de atividades 

 

Os candidatos classificados e aprovados, serão convocados em Edital de convocação a ser publicado em 22 

março de 2022, até às 17h, conforme descrito na Tabela 1  e deverão estar prontos para iniciar as atividades 

de monitoria no dia 29 de março (primeiro dia letivo do semestre) e finalizá-las até o dia 15 de julho de 

2022 (último dia letivo do semestre), ou a critério do professor responsável. 

 

 

1.4. Requisitos: 

 

Para que concorram às vagas disponíveis (número de vagas conforme demonstrativo na Tabela 1), os 

candidatos deverão cumprir os seguintes requisitos: 

  

I - Ter disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades do projeto; 
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E cumprir critérios, conforme o §1º do Art. 6º da Resolução CAE nº 06/2012: 

 

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. 

 

 

1.5. Critério de classificação e desempate 

 

Os candidatos serão classificados pela pontuação obtida em prova específica, valendo 10 (dez) pontos, cujo 

tipo da avaliação vai depender do componente curricular a que se pretende a monitoria, conforme descrição 

na Tabela 1. A depender do professor responsável pelo projeto de monitoria, outros critérios poderão ser 

utilizados no processo seletivo, para efeito de nota e classificação e deverão constar na Tabela 1, deste 

Edital. Serão reprovados aqueles que obtiverem nota inferior a 7 (sete). O desempate terá como primeiro 

critério o semestre do aluno, devendo os alunos matriculados em semestres mais adiantados ter prioridade. 

Havendo empate na nota da prova específica, será adotado o seguinte critério de desempate, 

sucessivamente, caso persista o empate: a) maior média obtida componente curricular ao qual concorre à 

monitoria; b) maior coeficiente de rendimento e, c) estar matriculado em semestres mais adiantados. 

 

 

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 DEAPAC não se responsabiliza 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 

e/ou e-mail de correspondência para inscrição.  
 

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

Código/Nome 
E-mail para 

inscrição 

No de 

Vagas 

Bolsistas 

No de 

Vagas 

Voluntá

rios 

Tipo, Dia e Horário das 

Etapas do Processo Seletivo 

Divulgação 

do 

Resultado(d

ata e local de 

divulgação) 

MEV100 - 

ANATOMIA 

DOS ANIMAIS 

DOMÉSTICOS 

I 

mmmdf@ufba.br 1 6 

Prova teórico-prática, entrevista e 

análise de histórico escolar. A 

prova especifica valerá 10 pontos e 

outros 10 serão oriundos da 

pontuação obtida em entrevista 

valendo 7 (sete) pontos e 3 (três) 

pontos obtidos na análise do 

histórico. A média das notas 

comporá a nota final do candidato. 

Dia 21/03 às 14h no laboratório 03 

Dia 22/03 por e-

mail 

MEV101 - 

ANATOMIA 

DOS ANIMAIS 

DOMÉSTICOS 

II 

ricardo.guerra@ufba.br  1 5 

Prova teórico-prática, entrevista e 

análise de histórico escolar. A 

prova especifica valerá 10 pontos e 

outros 10 serão oriundos da 

pontuação obtida em entrevista 

valendo 7 (sete) pontos e 3 (três) 

pontos obtidos na análise do 

histórico. A média das notas 

comporá a nota final do candidato. 

Dia 21/03 às 14h no laboratório 02. 

Dia 22/03 por e-

mail 

MEV127 - 

ANESTESIOLO

GIA DOS 

ANIMAIS 

DOMÉSTICOS 

vivian.fernanda@ufba.

br  
0 4 

Entrevista (considerando 

disponibilidade de horários para 

monitoria), histórico escolar 

(coeficiente geral e nota da 

MEV127) e prova oral. Dia 

20/03/2023 às 14hs (sala 1 do 

Hospmev). 

dia 20/03/2023, 

por e-mail. 

MEV128 – 

RADIOLOGIA 

DOS ANIMAIS 

DOMÉSTICOS 

cmuramoto@ufba.br  0 3 

Entrevista, histórico escolar 

(coeficiente geral e nota da 

MEV128), prova prática; Dia 

20/03/2023 às 16hs 

dia 20/03/2023 

após o término 

das avaliações e, 

por e-mail, até 

21/03/2023 

MEV133 - 

ANATOMIA 

DOS ANIMAIS 

DOMÉSTICOS 

III 

caio.biasi@ufba.br  0 2 

Prova teórico-prática, entrevista e 

análise de histórico escolar. A 

prova especifica valerá 10 pontos e 

outros 10 serão oriundos da 

pontuação obtida em entrevista 

valendo 7 (sete) pontos e 3 (três) 

pontos obtidos na análise do 

Dia 22/03 por e-

mail 
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histórico. A média das notas 

comporá a nota final do candidato. 

Dia 21/03 às 14h no laboratório 01. 

MEV150 - 

PATOLOGIA 

ANIMAL I 

eduardomoreira@ufba.

br  
0 5 

Prova prática com peso 10 e 

entrevista após a prova. Dia 

20/03/2023 às 09h 

dia 20/03/2023 

após o término 

das avaliações e, 

por e-mail, até 

21/03/2023 

MEV151 - 

PATOLOGIA 

ANIMAL II 

lpv.ufba@gmail.com  0 4 
Prova teórico pratica dia 20/03 as 

14h. 

Dia 21/03 por e-

mail 

MEV152 – 

TOXICOLOGI

A 

VETERINÁRIA 

monica.mattos@ufba.b

r  
0 2 Entrevista. Dia 21/03 às 12hs 

Dia 21/03 por e-

mail 

MEV171 - 

TERAPEUTICA 

VETERINÁRIA 

monica.mattos@ufba.b

r  
0 2 Entrevista. Dia 20/03 às 12hs 

Dia 21/03 por e-

mail 

MEVA03 - 

PATOLOGIA 

CLÍNICA 

VETERINÁRIA 

pita@ufba.br  0 2 

Prova teórica e análise de histórico 

escolar. A média das notas 

comporá a nota final do candidato. 

Dia 21/03 às 14h 

Dia 22/03 por 

email 

MEVA04 - 

SEMIOLOGIA 

VETERINÁRIA 

ayresmcc@gmail.com  0 3 

Prova oral e entrevista (on-line) dia 

20/03, às 11h. Documentos 

exigidos no edital e horários 

compatíveis para as atividades. 

Dia 21/03, por 

e-mail 

MEVA33 - 

TÉCNICA 

CIRÚRGICA 

VETERINÁRIA 

luisa.gouvea@ufba.br  1 3 
Prova (on-line) dia 20/03, às 7h, 

seguida de entrevista. 

Dia 21/03, por 

e-mail 

MEVA34 - 

OBSTETRÍCIA 

VETERINÁRIA 

chalhoub@ufba.br  1 1 

O processo seletivo ocorrerá dia 

20/03/2023, a partir das 13:00. Será 

realizada uma entrevista/prova oral 

(online), o link será disponibilizado 

por e-mail e o coeficiente de 

rendimento e nota de aprovação na 

disciplina MEVA 34 serão 

utilizados como critério de 

desempate. 

Dia 23/03/2023, 

por e-mail 

MEVB75 - 

IMUNOLOGIA 

APLICADA À 

PRODUÇÃO E 

SAÚDE 

ANIMAL 

flaviane.alves@ufba.br   0 1 

o processo seletivo será dia 

20/03/2023, via Google Meet, link 

a ser disponibilizado por e-mail. O 

critério de desempate consiste na 

nota, caso necessário, poderá ser 

considerado coeficiente de 

rendimento 

Dia 20/03, por 

e-mail 

MEVB80 - 

FISIOPATOLO

GIA DOS 

ANIMAIS 

DOMÉSTICO I 

- FÊMEA 

marcusvinicius@ufba.

br  
1 1 

O processo seletivo ocorrerá dia 

21/03/2023, a partir das 08:00. Será 

realizada uma entrevista/prova oral 

(online), o link será disponibilizado 

por e-mail e o coeficiente de 

rendimento e nota de aprovação na 

disciplina MEVB 80 seão 

Dia 23/03/2023, 

por e-mail 
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utilizados como critério de 

desempate. 

MEVB84 - 

FISIOPATOLO

GIA DOS 

ANIMAIS 

DOMÉSTICO II 

- MACHO 

alisboafilho@ufba.br  0 2 

O processo seletivo ocorrerá dia 

21/03/2023, a partir das 08:00. Será 

realizada uma entrevista/prova oral 

(online), o link será disponibilizado 

por e-mail e o coeficiente de 

rendimento e nota de aprovação na 

disciplina MEVB 84 serão 

utilizados como critério de 

desempate. 

Dia 23/03/2023, 

por e-mail 

MEVC21 - 

CLÍNICA 

MÉDICA DE 

RUMINANTES 

erica.chaves@ufba.br  1 2 

Entrevista/Prova oral (online) dia 

20/03, a partir das 13:30h. (Em 

caso de empate será considerado o 

coeficiente geral) 

Dia 21/03, por 

e-mail. 

MEVC22 - 

CLÍNICA 

MÉDICA DE 

CARNÍVOROS 

DOMÉSTICOS 

ariannepontesoria@gm

ail.com  
1 3 

Entrevista (considerando 

disponibilidade de horários para 

monitoria), histórico escolar 

(coeficiente geral e nota da 

MEVC22) e prova oral. Dia 

21/03/2023 às 9:00hs (sala Profa 

Arianne no Hospmev). 

Dia 22/03, via e-

mail 

MEVC23 - 

CLÍNICA 

MÉDICA DE 

EQUINOS 

mucio.ferraro@ufba.br  0 2 
Entrevista (on-line) dia 20/03, às 

14:30hs. 

Dia 21/03, via e-

mail 

 

 

 

 

Salvador, 10 de março de 2023. 

 

 

 

Prof. Paula Velozo Leal  

Chefe do Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias  

Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia 

Universidade Federal da Bahia 
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