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ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA  

E PRODUÇÃO ANIMAL 

 

EDITAL DMVPPA 02/2020 

 

SELEÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA  

 

O Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção Animal (DMVPPA) torna público o 

processo seletivo para monitoria das disciplinas abaixo discriminadas em atendimento ao previsto no 

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

Suplementar (https://prograd.ufba.br/sites/prograd.ufba.br/files/edital_interno_002-

2020_monitoria_com_bolsa_-_semestre_suplementar_1.pdf) e suas retificações 

(https://prograd.ufba.br/sites/prograd.ufba.br/files/retificacao_01_edital_interno_02_-_2020_-

_alteracao_cronograma_cadastramento_0.pdf e 

https://prograd.ufba.br/sites/prograd.ufba.br/files/retificacao_02_edital_interno_02_-_2020_-

_alteracao_item_3.3.pdf): 

 

a. MEV162 - Epidemiologia de Zoonoses – 02 (dois) monitores (voluntários) 

b. MEV163 -  Epidemiologia e Administração Sanitária – 03 (três) monitores (um bolsista e 

dois voluntários) 

c. MEVB18 - Estatística Aplicada à Medicina Veterinária – 03 (três) monitores (um bolsista e 

dois voluntários) 

d. MEVB22 – Ciência Animal – 01 (um) monitor (um bolsista) 

e. MEVC73 - Bases em equideocultura - 01 (um) monitor (um bolsista) 

f. MEVC76 - Suinocultura de Subsistência e Saúde Única - 02 (dois) monitores (voluntários) 

g. MEVC77 - Produção Animal Familiar e Políticas Institucionais - 02 (dois) monitores 

(voluntários) 

h. MEVC81 - Manejo Alimentar e Formulação de Dietas para Cães e Gatos - 02 (dois) monitores 

(um bolsista e um voluntário) 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

DO PERÍODO E DO LOCAL 

 

O período para inscrição dos interessados é de 04 a 17 de setembro de 2020. Os documentos (histórico 

escolar e curriculum vitae no formato da Plataforma Lattes) deverão ser enviados eletronicamente aos 

professores coordenadores responsáveis pelos projetos.  
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2. DOS REQUISITOS 

 

2.1 Estar regularmente matriculado no curso de Medicina Veterinária da UFBA há pelo menos 2 

(dois) semestres regulares.  

2.2 Ter cursado com aprovação a disciplina de interesse ou equivalente 

2.3 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades do programa. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

As disciplinas MEV163 -  Epidemiologia e administração Sanitária; MEVB18 - Estatística Aplicada à 

Medicina Veterinária e MEVB22 – Ciência Animal, são disciplinas obrigatórias para o curso de 

Medicina Veterinária. A disciplina MEV162 - Epidemiologia de Zoonoses faz parte do quadro regular 

de disciplinas optativas dentro do curso de Medicina Veterinária. 

 

As disciplinas MEVC73 - Bases em equideocultura; MEVC76 - Suinocultura de Subsistência e Saúde 

Única; MEVC77 - Produção Animal Familiar e Políticas Institucionais e MEVC81 - Manejo Alimentar 

e Formulação de Dietas para Cães e Gatos são disciplinas que foram criadas para o Semestre Letivo 

Suplementar podendo ser convalidadas posteriormente como disciplinas optativas ou atividade 

complementar mediante orientação do colegiado de curso. 

 

 

4. DA DESCRIÇÃO DAS BOLSAS E DEMAIS BENEFÍCIOS 

 

Este edital interno trata de processos seletivos para Monitoria Voluntária (sem pagamento de um 

auxílio financeiro ao aluno(a) que exerce a monitoria) e Monitoria com bolsa (com pagamento de 

auxílio financeiro) da UFBA. Será garantido ao estudante, certificação com carga horária equivalente 

às atividades efetivamente realizadas. O certificado de monitoria será expedido pela Pró-Reitoria de 

Ensino de Graduação, mediante solicitação do monitor. 

 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

A seleção será feita pelos docentes responsáveis por cada disciplina. Os docentes encaminharão aos 

discentes a forma como realizarão o processo seletivo, incluindo qual plataforma para acesso remoto. 

 

Os candidatos deverão realizar contato via e-mail com os coordenadores das disciplinas para 

participação nas seleções e serão atendidos por ordem de encaminhamento do e-mail. Os discentes 

deverão encaminhar histórico escolar e curriculum vitae no formato da Plataforma Lattes.  

 

As entrevistas e/ou provas específicas serão realizadas nos dias e horários descritos abaixo para cada 

disciplina a critério dos coordenadores: 

 

a. MEV162 - Epidemiologia de Zoonoses – Inscrições deverão ser realizadas pelo e-mail 

rouzeda@ufba.br. Entrevista/prova - Data: 23 de setembro, no horário de 09h às 12h.  



b. MEV163 - Epidemiologia e Administração Sanitária – Inscrições deverão ser realizadas pelo 

e-mail manuela.solca@ufba.br. Entrevista - Data: 24 de setembro, no horário de 14h às 16h.  

c. MEVB18 - Estatística Aplicada à Medicina Veterinária – Inscrições deverão ser realizadas pelo 

e-mail manuela.solca@ufba.br. Entrevista - Data: 24 de setembro, no horário de 16h às 18h.  

d. MEVB22 – Ciência Animal – Inscrições deverão ser realizadas pelo e-mail 

chiara.albano@ufba.br. Entrevistas: 22 de setembro/20, no horário de 8:00 às 12:00 horas.  

e. MEVC73 - Bases em equideocultura – Inscrições deverão ser realizadas pelo e-mail 

chiara.albano@ufba.br. Entrevistas: 21 de setembro/20, no horário de 8:00 às 12:00 horas.  

f. MEVC76 - Suinocultura de Subsistência e Saúde Única - Inscrições deverão ser realizadas pelo 

e-mail fabio.nicory@ufba.br. Entrevista ou prova - Data: 21 de setembro, no horário de 17h 

às 18h.  

g. MEVC77 - Produção Animal Familiar e Políticas Institucionais - Inscrições deverão ser 

realizadas pelo e-mail jaurelio@ufba.br. Entrevista ou prova - Data: 23 de setembro, no 

horário de 9h às 12h.  

h. MEVC81 - Manejo Alimentar e Formulação de Dietas para Cães e Gatos - Inscrições deverão 

ser realizadas pelo e-mail stefanie.alvarenga@ufba.br. Entrevista ou prova - Data: 21 de 

setembro, no horário de 14h às 18h.  

 

Os critérios de desempate serão os seguintes: 

 

i) coeficiente de rendimento; 

ii) avaliação do Curriculum Lattes; 

iii) menor número de disciplinas que perdeu; 

iv) maior número de disciplinas que logrou êxito; 

v) menor tempo no curso; 

vi) entrevista. 

 

 

6. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

 

O resultado será divulgado no dia 25 de setembro, até 12h, no site da Escola. 

 

 

7. DA POSSE DA VAGA 

 

Os documentos dos estudantes selecionados serão enviados pelos docentes responsáveis pelos projetos 

ao CEAG (Centro de Apoio à Graduação), no dia 28 de setembro, para os devidos procedimentos, 

lembrando que esse é o último dia do prazo previsto no edital da PROGRAD 

(https://prograd.ufba.br/sites/prograd.ufba.br/files/retificacao_01_edital_interno_02_-_2020_-

_alteracao_cronograma_cadastramento_0.pdf).  
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Havendo desistência, a substituição do monitor poderá ser feita até a metade do período do projeto 

(semestral ou anual), através da convocação de candidato aprovado no processo seletivo, seguindo-se 

a ordem de pontuação, ou mediante nova seleção, caso não haja mais candidatos habilitados. 

 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O estudante selecionado deverá apresentar ao Professor Orientador relatório global de suas atividades, 

contendo uma breve avaliação do seu desempenho, da orientação recebida e das condições em que 

desenvolveu suas atividades. 

 

Todas as dúvidas relativas ao processo seletivo e/ou ao desempenho das funções do monitor serão 

esclarecidas com base na Resolução 06/2012 do Conselho Acadêmico de Ensino da Universidade 

Federal da Bahia, que regulamenta as atividades de monitoria no âmbito dos cursos de graduação. 

 

Constatada posteriormente qualquer irregularidade na documentação e nas informações prestadas pelo 

estudante no decorrer do processo de seleção, será anulado, a qualquer tempo, o direito a bolsa. O 

estudante que apresentar documentação falsa terá o seu caso encaminhado à Procuradoria Jurídica 

desta Universidade a qual torá as medidas de praxe para intentar a ação penal cabível. 

 

9. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFETIVAÇÃO DA MONITORIA 

 

9.1 Comprovante de matrícula na UFBA 

9.2 Histórico Escolar da UFBA com autenticação digital 

9.3 Cópias da Carteira de identidade e CPF do estudante  

 

 

Salvador, 04 de setembro de 2020. 

 

 

Prof. Roberta Dias Costa  

Chefe do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção Animal 


