
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Rua dos Funcionários, 1540, - - Bairro Juvevê, Curitiba/PR, CEP 80035-050

Telefone: 3360-5000 - http://www.ufpr.br/

EDITAL Nº 04/2019
2º Semestre

Comunicamos aos interessados que se encontram abertas as inscrições para o PROGRAMA DE INICIAÇÃO À
DOCÊNCIA 2018 (MONITORIA) do Departamento de Zootecnia, conforme especificações a seguir:

PERÍODO DE INSCRIÇÕES:

- Inscrições com o Professor , no Gabinete, dia 12 às 12:00h.

DOCUMENTO NECESSÁRIO:

- cópia do histórico
- documento de identificação com foto
- comprovante de conta bancária

Documentos podem ser enviados diretamente para o e-mail do professor

SELEÇÃO:

- Dia 08/08/2018 às 09:00 horas, local: sala de Reunião do Departamento.

CARGA HORÁRIA:

- 12 Horas semanais.

OBSERVAÇÕES:

- programa sem garantia de bolsa.

-Os alunos selecionados como monitores bolsistas deverão participar, obrigatoriamente, das atividades promovidas pela
PROGRAD.

- documento que conste Agência e conta do Banco ( não pode ser poupança)

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO :
- nota de aprovação na disciplina ou em disciplina da área com peso de 50%,

- nota em entrevista com peso de 50%.

DISCIPLINA PROFESSOR VAGAS
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EDITAL Nº 05/2019
2º Semestre

Comunicamos aos interessados que se encontram abertas as inscrições para o PROGRAMA DE INICIAÇÃO À
DOCÊNCIA 2018 (MONITORIA) do Departamento de Zootecnia, conforme especificações a seguir:

PERÍODO DE INSCRIÇÕES:

- 09 à 11 de Agosto - (por email -carlamolento@yahoo.com)

DOCUMENTO NECESSÁRIO:

- cópia do histórico
- documento de identificação com foto
- comprovante de conta bancária

Documentos podem ser enviados diretamente para o e-mail do professor

SELEÇÃO:

- Dia 12/08 no Laboratório de Bem-Estar Animal - LABEA.

CARGA HORÁRIA:

- 12 Horas semanais.

OBSERVAÇÕES:

- programa sem garantia de bolsa.

-Os alunos selecionados como monitores bolsistas deverão participar, obrigatoriamente, das atividades promovidas pela
PROGRAD.

- documento que conste Agência e conta do Banco ( não pode ser poupança)

-CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (Resolução nº 43/03-CEPE):
- nota de aprovação na disciplina ou em disciplina da área com peso de 40%,
- nota em avaliação feita pelo professor da disciplina com peso de 45%,
- nota em entrevista com peso de 15%.

DISCIPLINA PROFESSOR VAGAS
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