ALUNOS SELECIONADOS PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA
PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRES DE 2018
Resultado do Processo Seletivo publicado no Edital PROGRAD nº 35 de 26 de abril de 2018

1) Os(As) Monitores selecionados(as) assinarão os respectivos “Termo de Compromisso” no dia 11 de maio de 2018, no DERCA.
2) Os(As) Monitores selecionados(as) poderão optar por apenas uma (01) vaga de monitoria por semestre, no momento da assinatura do Termo de
Compromisso no DERCA, conforme edital nº 35/2018.
3) A admissão do(a) monitor(a) far-se-á, sem vínculo empregatício, mediante a entrega do “Plano de Atividades” assinado pelo(a) Professor(a)
Orientador(a), Professor(a) Regente da Disciplina, e Monitor(a), e do “Termo de Compromisso” assinado pelo(a) Monitor(a).
4) Ao término da monitoria, o(a) Monitor(a) preencherá e assinará o “Relatório Final do Monitor”, encaminhando-o ao(à) Professor(a) Regente da
Disciplina, que assinará o relatório também.
5) Ao término da monitoria, o(a) Professor(a) Orientador(a) preencherá e assinará o “Relatório Final do Professor Orientador”, encaminhando-o ao(á)
Monitor(a), que assinará o relatório também.
6) A efetividade da realização de monitoria será feita por meio da entrega do Relatório Final do Monitor e do Relatório Final do Professor Orientador,
que deverão ser entregues ao DERCA, conjuntamente, ao término da participação do aluno no Programa.
7) A emissão de certificado e a respectiva pontuação da realização de monitoria ocorrerão somente quando o(a) Monitor(a) desempenhar suas
atividades por um período igual ou superior a dezesseis semanas (160 horas), e que obtiver nota superior a sete (07), sendo ambos declarados no
Relatório Final do Professor Orientador.
8) Os formulários dos documentos citados acima estão disponíveis em: http://www.ufcspa.edu.br/index.php/monitoria-voluntaria.
9) Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: monitoriaepid@ufcspa.edu.br

SELECIONADOS PARA REALIZAR MONITORIA (EM ORDEM ALFABÉTICA POR DISCIPLINA)
DISCIPLINA
Embriologia
Cálculo I

CURSO
Medicina
Tecnologia em Alimentos

VIGÊNCIA
2º semestre
1º semestre

NOME DO ALUNO
Henrique Herpich
João Vitor Raupp de Oliveira

Porto Alegre, 11 de maio de 2018.

