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SELEÇÃO DE MONITORIA 
Disciplina CFS 7001 Biofísica Instrumental – Curso de Biologia 

Edição 2021-1 
 

O Departamento de Ciências Fisiológicas (CFS) do Centro de Ciências Biológicas está abrindo 
seleção para dois monitores, sendo um bolsista e outro voluntário disciplina CFS 7001. 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. 
 

Os alunos que cumprirem os requisitos acima deverão enviar os documentos abaixo para a 
Profa. Carla Cristina Thober Charão (carla.charao@ufsc.br) até 23/06/2021. Obrigatório 
especificar no e-mail assunto: Monitoria 2021.1 CFS7001 
 

a) Formulário de Inscrição (Anexo I) 
b) Histórico escolar atualizado (junho de 2021); 
c) Atestado de matrícula.  

 

Os critérios utilizados na classificação do monitor bolsista serão: 
 

a) Horários livres compatíveis com a disciplina e professor; 
b) Respostas da Ficha de Inscrição; 
c) Nota obtida na disciplina pretendida e IAA 
d) Entrevista (seleção final e fator de desempate)  

 

Os resultados serão divulgados até 02/07/2021 no site do departamento de Ciências 
Fisiológicas da UFSC: https://cfs.ccb.ufsc.br 
 

DATAS IMPORTANTES: 
 
INSCRIÇÃO: até as 18h00 de 23/06/2021, no e-mail indicado acima. 
RESULTADO: até as 18h00 de 02/07/2021, no site indicado acima. 
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ANEXO I 
Formulário de Inscrição à Monitoria CFS 7001 – Biofísica Instrumental – Semestre 2021-1 

 
Envie esta inscrição juntamente com seu histórico escolar e atestado de matrícula ao e-
mail: carla.charao@ufsc.br 
 

Nome:        
Matrícula:  
Curso:       
Fase (que está cursando):  
Nota obtida na disciplina: 
CPF:   
Telefone com DDD:  
E-mail: 
 

Você  está se candidatando à vaga: (pode marcar os dois se desejar): 
(     ) Vaga monitoria com bolsa 
(     ) Vaga monitoria voluntária 
 

Horários livres  
Marque com um X todos os horários livres que você dispõe.  

Obs.: o horário definitivo será marcado em comum acordo com a professora orientadora 
Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Início da manhã ( 8 às 10h)      
Final da manhã: ( 10h às 12h)      

Início da tarde ( 13 às 15h)      
Meio da tarde ( 15 às 16:15)      

Final da tarde ( 16 à 18h)      
Início da noite ( 18 às 19:30h)      

 

1. Qual sua formação de ensino médio? Tem algum curso técnico? 
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2.Você já trabalhou como monitor e/ou em iniciação científica e/ou extensão? Se sim 
aonde e quanto tempo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Como você acha que pode contribuir com a disciplina e como a monitoria pode 
contribuir na sua formação? (O que você espera da monitoria desta disciplina)? 
 
 

 
 
 


