
 
 

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIR. DE GRAD. E EDUCACAO PROFISSIONAL-SH
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SH

 

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA GERAL E DO PROCESSO DE SELEÇÃO - EDITAL Nº 03/2020 - DIRGRAD

PROGRAMA DE MONITORIA - 1º SEMESTRE DE 2020

 

Da ordem do Diretor Geral do Câmpus Santa Helena da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a Diretoria de Graduação e Educação Profissional,
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, apresenta a re�ficação do cronograma e os critérios de seleção dos monitores referente ao
Edital Nº 03/2020 - DIRGRAD - Edital de Monitoria.

 

1. O Item 12. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES é alterado e passa a vigorar da seguinte maneira:

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES RETIFICADO:

RETIFICAÇÃO - Quadro III - Cronograma da Monitoria - 1º semestre de 2020.
A�vidades Datas

Realização da avaliação não presencial Dias 18 e 19 de março de 2020
Divulgação do resultado preliminar Dia 20 de março de 2020

Interposição de recursos Dia 23 de março de 2020 das 08 horas às 22 horas
Divulgação do resultado final Dia 24 de março de 2020

Orientação e assinatura dos termos referentes à monitoria Dia 25 de março de 2020
Início das a�vidades Dia 25 de março de 2020

Entrega do relatório final Até o dia 14 de julho de 2020
Término das a�vidades Dia 14 de julho de 2020

 

 

2. A data, horário e local de avaliação dos candidatos a monitores é alterado e passa a vigorar da seguinte maneira:

 
Quadro IV - Cronograma de Seleção dos Estudantes Monitores - 1º semestre de 2020.

DISCIPLINAS/UNIDADES CURRICULARES DIA DA
AVALIAÇÃO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FORMA DE AVALIAÇÃO

Cálculo Diferencial e Integral 1 (MA221A) / Matemá�ca Aplicada à
Agronomia (MA61F) / Cálculo Aplicado (MA62D) / Matemá�ca
Aplicada à Biologia (MA51D)

18/03/2020
- 50% da nota final por coeficiente;
- 50% da nota final pela média final que o aluno
obteve na disciplina que caracteriza a monitoria.

Automá�ca: não é
necessária a presença �sica

do candidato

Química Geral Aplicada (QU61G e QU53A) / Química Orgânica
Aplicada (QU52F e QU62G) 18/03/2020

- 50% da nota final por coeficiente;
- 50% da nota final pela média final que o aluno
obteve na disciplina que caracteriza a monitoria.

Automá�ca: não é
necessária a presença �sica

do candidato

Fundamentos de Programação (CC21C) / Linguagem de
Programação Estruturada (CC22C) / Estrutura de Dados (CC23C) 18/03/2020

- 50% da nota final por coeficiente;
- 50% da nota final pela média final que o aluno
obteve na disciplina que caracteriza a monitoria.

Automá�ca: não é
necessária a presença �sica

do candidato

Geometria Analí�ca e Álgebra Linear (MA221B) 19/03/2020

- 30% da nota final por avaliação didá�ca virtual;
- 40% da nota final por coeficiente;
- 30% da nota final pela média final que o aluno
obteve na disciplina que caracteriza a monitoria.

Candidato deve realizar a
avaliação didá�ca virtual.

Não é necessária a
presença �sica do

candidato

Morfologia e Anatomia Vegetal (CB51E e AG62E) 18/03/2020 - 100% da nota final por coeficiente;
Automá�ca: não é

necessária a presença �sica
do candidato

Comunicação Linguís�ca (ED222E) 18/03/2020 - 100% da nota final por coeficiente;
Automá�ca: não é

necessária a presença �sica
do candidato

Gené�ca Clássica (CB53B) 18/03/2020 - 100% da nota final por coeficiente;
Automá�ca: não é

necessária a presença �sica
do candidato



DISCIPLINAS/UNIDADES CURRICULARES DIA DA
AVALIAÇÃO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FORMA DE AVALIAÇÃO

Linguagem Acadêmica (ED51C e CB13A) 18/03/2020 - 100% da nota final por coeficiente;
Automá�ca: não é

necessária a presença �sica
do candidato

Estágio Supervisionado em Ciências (CB56B) 18/03/2020 - 100% da nota final por coeficiente;
Automá�ca: não é

necessária a presença �sica
do candidato

Estágio Supervisionado em Biologia (CB58C) 18/03/2020
- 50% da nota final por coeficiente;
- 50% da nota final pela média final que o aluno
obteve na disciplina que caracteriza a monitoria.

Automá�ca: não é
necessária a presença �sica

do candidato
 
 
 
 
 

Santa Helena, 17 de março de 2020.

 
 
 

Prof. Dr. Adelmo Lowe Pletsch
Diretor de Graduação e Educação Profissional do Câmpus Santa Helena

 
Prof. Dr. Carlos Alberto Mucelin

Diretor Geral do Câmpus Santa Helena
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