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SELEÇÃO DE MONITOR BOLSISTA 
Disciplina CFS 7100 Fisiologia Humana – Curso de Ciências Biológicas   

Edição 2021-1 
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÔES ATÉ 30/06/21 

 
O Departamento de Ciências Fisiológicas (CFS) do Centro de Ciências Biológicas está abrindo 
seleção para 1 monitor bolsista na disciplina CFS 7100. Para se candidatar à vaga, o aluno: 
 

I. Deverá ter cursado a disciplina para a qual se candidatou monitor ou ter cursado disciplina 
equivalente, nas quais deverá, necessariamente, ter logrado aprovação com nota mínima de 
7,0 (sete); 
 

II. Deverá ter obtido do professor supervisor avaliação satisfatória (nota mínima de 7,0) no 
exercício das atividades de monitoria no decorrer dos dois últimos semestres, no caso de o 
estudante já ter sido monitor; 
 

III. Para ser bolsista, não poderá ter recebido bolsa monitoria por um período igual ou superior 
a 4 (quatro) semestres, consecutivos ou não, e não poderá receber outras bolsas de ensino, 
estágios, pesquisas ou extensão, exceto os benefícios pecuniários destinados a promover a 
permanência dos estudantes nos cursos em que estiverem matriculados. 
 

IV. Disponibilidade de 12h semanais e demais itens determinados pela RESOLUÇÃO NORMATIVA 
Nº 53/CUn/2015, de 23 de Junho de 2015 – UFSC.  
 

Os alunos que cumprirem os requisitos acima deverão enviar os documentos abaixo para a 
Profa Renata Lataro (renata.lataro@ufsc.br) até dia 30/06/21 (PRORROGADO) 
 

(a) Histórico escolar 
(b) Grade de horários 2021-1 – ter livre as sextas-feiras das 20h30 às 21h30 

 
A classificação será feita de acordo à média obtida na disciplina CFS 7100 
 
Os critérios de desempate são: 

1) Preferência a quem tiver cursado a disciplina mais recentemente 
2) IAA 

 
Os resultados serão divulgados até 28/06/2021 no site do departamento de Ciências 
Fisiológicas da UFSC: https://cfs.ccb.ufsc.br 
 

DATAS IMPORTANTES: 
 

INSCRIÇÃO: até as 18h00 de 30/06/2021 (PRORROGADO), no e-mail indicado acima. 
RESULTADO: até as 18h00 de 02/07/2021, no site indicado acima. 


