
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

Normas Complementares ao Edital do Processo Seletivo de Monitoria da UFG – 
Regional Jataí nº. 006/2018. 

. 

O CHEFE DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, nos termos da Resolução CEPEC nº. 
1604/2018, torna público as Normas Complementares ao Edital do Processo 
Seletivo de Monitoria da UFG – Regional Jataí nº. 006/2018 de 10 de dezembro de 
2018, visando seleção de discentes dos cursos de graduação para o Programa de 
Monitoria 2019/1. 

  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. São concebidas duas modalidades de monitoria:  

a) Monitoria remunerada: o monitor receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 
394,00, em conformidade com o Anexo I do Edital nº. 006 de 10 de dezembro de 
2018. 

b) Monitoria voluntária: o monitor não receberá bolsa. 

1.2. A carga horária destinada às atividades de monitoria é de 12 (doze) horas 
semanais, em horários definidos pelo(a) professor(a) orientador(a) e de acordo as 
necessidades do Programa de Monitoria. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Poderá se inscrever o estudante devidamente matriculado em curso de 
Graduação da UFG e com aprovação no componente curricular pleiteado. 

2.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente via SIGGA, no período de 
19/12/2018 a 15/03/2019: 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria Inscrever-se em Seleção de Monitoria  
Buscar oportunidades  Monitoria 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. O exame de seleção será realizado pelo professor orientador ou por uma 
comissão de professores designada para este fim e avaliará um ou mais dos 
seguintes critérios de acordo com a determinação do Professor orientador, definidos 
no item 3.2:  



 

1) Prova escrita específica sobre os assuntos do componente curricular; 

2) Prova oral ou sinalizada específica sobre os assuntos do componente 
curricular; 

3) Prova prática especifica sobre os assuntos do componente curricular;  

4) Nota final obtida pelo aluno no componente curricular; 

5) Média relativa do aluno; 

 6) Média global do aluno. 

3.2. Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), quantidade de vagas, 
critérios de seleção, datas e locais/horários previstos para realização das provas 
(quando houver) deste processo seletivo estão apresentados no Anexo III.  

3.3 Previamente ou no momento da realização das provas o candidato deverá 
obrigatoriamente entregar o extrato acadêmico, a fim de comprovar sua aprovação 
nas disciplinas que compõem a área/modulo pretendido. A não apresentação do 
extrato acadêmico, no momento da prova, importará a desclassificação do 
processo seletivo. 

3.4 É de responsabilidade do professor orientador da comissão de professores 
designada para este fim aferir o cumprimento do disposto no item 3.3, acima. 

3.5 Serão aprovados os candidatos que obtiverem media final igual ou superior a 
6,0. 

3.6 No caso de empate deve-se obedecer à seguinte ordem de prioridade na 

definição dos candidatos selecionados: 

I - maior média no componente(s) curricular(es); 

II - maior percentual de carga horária integralizada; 

III - maior média relativa. 

3.7 A classificação dos candidatos aprovados será realizada de acordo com a média 
final do processo, seletivo, sendo este o critério do preenchimento das vagas. 

3.8 Professor Orientador da disciplina, após aplicação e correção do exame ou 
avaliação de outros critérios de seleção, enviará, até o dia 20/03/2019, à 
Coordenação de Monitoria do Ciagra por meio do correio eletrônico 
monitoriaciagra@gmail.com, o resultado da seleção em sua disciplina, 
especificando: 

I - a disciplina em que o exame ocorreu; 

II – nota final (até 1 casa decimal) obtida considerado conjuntamente com as demais 
etapas do certame; 

III – Status final atribuído a cada candidato, dentre as seguintes possibilidades: 

a) “classificado(a)” 

b) “não classificado(a)” 

c) “ausente”. 



 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

4.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 21/03/2019 nos canais oficiais da 
Unidade Acadêmica como: endereço eletrônico www.agrarias.jatai.ufg.br e 
www.monitoria.jatai.ufg.br  

4.2. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado no dia 25/03/2019, 
nos mesmos canais mencionados no item 4.1. 

4.3. A Coordenação de Monitoria Local cadastrará no SIGAA o(s) resultado(s) do 
processo seletivo no dia 25/03/2019. 

 

5. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

5.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o candidato que dele discordar 
poderá interpor recurso ao resultado no dia 22/03/2019, por meio do preenchimento 
e envio do formulário “Solicitação De Recurso Contra os Resultados do 
Processo Seletivo de Monitoria” (ANEXO II) via e-mail: 
monitoriaciagra@gmail.com. 

5.2. O resultado final, após análise dos recursos, será divulgado dia 25/03/2019 nos 
canais oficiais da Unidade Acadêmica: sítio www.agrarias.jatai.ufg.br e 
www.monitoria.jatai.ufg.br  

 

6. DA CONVOCAÇÃO 

6.1. Após a divulgação do resultado final do processo seletivo pela Unidade 
Acadêmica, o(a) candidato(a) aprovado(a) em mais de uma vaga de monitoria 
remunerada deve manifestar ao coordenador de monitoria da unidade o interesse 
por apenas uma das vagas, no período de 25 a 26/03/2019, via e-mail: 
monitoriaciagra@gmail.com. No caso do estudante não enviar nenhuma 
comunicação pelo e-mail informado, ficará a cargo do Coordenador local de 
monitoria a escolha da vaga a ser preenchida. 

6.2. Caso o monitor seja aprovado na vaga de monitoria remunerada, mas não 
deseje receber a bolsa, seja em razão de já ser beneficiário de outra modalidade de 
bolsa ou por qualquer outro motivo, ele deve manifestar a recusa logo após o 
resultado final do processo seletivo, no período de 25 a 26/03/2019, via e-mail 
monitoriaciagra@gmail.com para que possa assumir a vaga de monitoria 
voluntária. 

6.3. No dia 27/03/2019 a Coordenação de Monitoria Local, via SIGAA, convocará os 
estudantes selecionados(as) no processo seletivo para o início das atividades. 

6.4. Os(as) convocados(as) deverão, no período de 27 a 28/03/2019 aceitar ou 
recusar a convocação para o início das atividades de monitoria, via SIGAA: 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria Meus projetos de Monitoria  Aceitar ou 
Recusar Monitoria 

6.5. Ao aceitar a monitoria, o(a) convocado(a) estará ativo como monitor(a). 

 

http://www.agrarias.jatai.ufg.br/
http://www.monitoria.jatai.ufg.br/
http://www.agrarias.jatai.ufg.br/
http://www.monitoria.jatai.ufg.br/


 

7. DAS BOLSAS 

7.1. Em caso de não preenchimento de vaga, documentação incompleta ou 

descumprimento dos prazos por parte dos discentes ou docentes participantes deste 

processo seletivo, as bolsas serão redistribuídas pela Comissão Regional de 

Monitoria de Jataí (CRMJ). 

7.2. A redistribuição da bolsa será feita preferencialmente para aluno selecionado ou 

classificado em monitoria voluntária no mesmo curso. Não havendo aprovados, será 

redistribuída para outro curso da mesma Unidade Acadêmica Especial de acordo 

com as diretrizes traçadas no Plano de Monitoria da mesma e na impossibilidade 

desta redistribuição, a bolsa será realocada pela CMREJ. 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Monitoria Local e/ou 
Direção da Unidade Acadêmica. 

 

 

Goiânia, 19 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prof. Adriana Luize Bocchi 
Coordenadora de Monitoria 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias 
  



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

Processo Seletivo para preenchimento de vagas pelo Programa de Monitoria para o 
curso de graduação. 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

19 de dezembro de 
2018 

Publicação das Normas Complementares ao Edital nº. 006 
de 10 de dezembro de 2018, contendo as normas do 
Programa de Monitoria da Unidade Acadêmica de Ciências 
Agrárias 

19 de dezembro de 
2018 a 15 de março 
de 2019 

Período de inscrição via SIGAA. 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Inscrever-se em 
Seleção de Monitoria  Buscar oportunidades  Monitoria. 

16 a 19 de março de 
2019 

Período de realização da prova escrita, oral, prática ou 
entrega de histórico acadêmico. 

Até 20 de março de 
2019 

 

Data limite para orientadores enviarem a Coordenação de 
Monitoria da UAE de Ciências Agrárias, os resultados 
preliminares das provas e demais modalidades de avaliação. 

21 de março de 2019 
Divulgação do resultado preliminar nos canais oficiais: 
 www.agrarias.jatai.ufg.br / www.monitoria.jatai.ufg.br  

22 de março de 2019 Interposição de recursos via e-mail: 
monitoriaciagra@gmail.com. 

25 de março de 2019 
Divulgação do resultado preliminar nos canais oficiais: 
 www.agrarias.jatai.ufg.br / www.monitoria.jatai.ufg.br 

25 e 26 de março de 
2019 

Prazo para o(a) selecionado(a) recusar a bolsa, via e-mail: 
monitoriaciagra@gmail.com 

25 e 26 de março de 
2019 

Prazo para o(a) estudante selecionado(a) em mais de uma 
vaga de monitoria com bolsa, fazer a opção por uma única 
vaga, via e-mail: monitoriaciagra@gmail.com 

http://www.agrarias.jatai.ufg.br/
http://www.monitoria.jatai.ufg.br/
http://www.agrarias.jatai.ufg.br/
http://www.monitoria.jatai.ufg.br/
mailto:monitoriaciagra@gmail.com


 

27 de março de 2019 
Convocação dos discentes no SIGAA  Portal Discente  
Monitoria  Meus projetos de Monitoria  Aceitar ou 
Recusar Monitoria. 

27 a 28 de março de 
2019 

Prazo para aceitar ou recusar a monitoria via SIGAA. 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Meus projetos de 
Monitoria  Aceitar ou Recusar Monitoria. 

A partir de 27 de 
março de 2019 

Início das atividades. 

  



 

ANEXO II 
 
 

SOLICITACAO DE RECURSO CONTRA OS RESULTADOS DO 
PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA 

 
DATA DA SOLICITACAO: ______/______/______  
 
DATA DE PUBLICACAO DO RESULTADO: _____/______/______ 
 
NOME DO(A) CANDIDATO(A): 
 
CURSO:                                                                            N° DE MATRICULA: 
 
PERIODO: 
 
TELEFONE RESIDENCIAL:                                        TELEFONE CELULAR: 
 
E-MAIL: 
 
ARGUMENTACAO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jatai, ____ de _______________ de 2019.  
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do (a) candidato (a) 

 
 
 

 



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

Processo Seletivo para preenchimento de vagas pelo Programa de Monitoria para o curso de graduação. 

 

ANEXO III – VAGAS 

 

Curso Código e o 
Componente 

Curricular 

Formato da prova 
 

Assunto da prova 
 

Professor Nº de vagas Data/Hora/Local  

Agronomia ICA0453 - 
Física do solo 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular 
 

 Ementa no PPC do curso - 
https://agronomia.jatai.ufg.br/ 

Piero Iori  1 vaga 
voluntária 

18/03/2019 – laboratório de 
informática das 17h10-18h30 

Agronomia ICA 0523 
Fertilidade do 
solo e 
fertilização 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular 
 

Ementa no PPC do curso - 
https://agronomia.jatai.ufg.br/ 

Jaqueline Fátima 
Rodrigues 

1 vaga 
voluntária 

18/03/2019 – laboratório de 
informática das 17h10-18h30 

Agronomia ICA 0498 
Floricultura e 
paisagismo 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular 
 

Ementa no PPC do curso - 
https://agronomia 

Danielle Fabíola 
Pereira da Silva 

1 vaga 
voluntária 

18/03/2019 – laboratório de 
informática das 17h10-18h30 

Agronomia ICA 0468 
Biologia e 
manejo de 
plantas 
daninhas 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular 

Ementa no PPC do curso - 
https://agronomia 

Paulo César 
Timossi 

1 vaga 
voluntária 
1 vaga 
remunerada 

18/03/2019 – laboratório de 
informática das 17h10-18h30 



 
Curso Código e o 

Componente 
Curricular 

Formato da prova 
 

Assunto da prova 
 

Professor Nº de vagas Data/Hora/Local  

Agronomia ICA 0452 
Topografia 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular 

Ementa no PPC do curso - 
https://agronomia 

Cecília de Castro 
Bolina 

2 vagas 
voluntárias 
1 vaga 
remunerada 

18/03/2019 – laboratório de 
informática das 17h10-18h30 

Agronomia ICA 0456 
Construções 
rurais 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular 

Ementa no PPC do curso - 
https://agronomia 

Cecília de Castro 
Bolina 

2 vagas 
voluntárias 
 

18/03/2019 – laboratório de 
informática das 17h10-18h30 

Agronomia ICA 0449 
Desenho 
técnico 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular 

Ementa no PPC do curso - 
https://agronomia 

Marcelo Marques 
Costa 

2 vagas 
voluntárias 

18/03/2019 – laboratório de 
informática das 17h10-18h30 

Agronomia  ICA 0486 
Produção e 
tecnologia de 
sementes 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular 

Ementa no PPC do curso - 
https://agronomia 

Carla Gomes 
Machado 

2 vagas 
voluntárias 
 

18/03/2019 – laboratório de 
informática das 17h10-18h30 

Agronomia ICA 0483 
Conservação 
do solo e água 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular 

Ementa no PPC do curso - 
https://agronomia 

Simério Carlos 
Silva Cruz 

1 vaga 
remunerada 

18/03/2019 – laboratório de 
informática das 17h10-18h30 

Agronomia ICA 0471 
Adubos e 
Adubação 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular 

Ementa no PPC do curso - 
https://agronomia 

Simério Carlos 
Silva Cruz 

1 vaga 
voluntária 

18/03/2019 – laboratório de 
informática das 17h10-18h30 

Agronomia ICA0457 
Estatística 
Experimental 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular 
 

Ementa no PPC do curso - 
https://agronomia 

Hildeu Ferreira da 
Assunção 

1 vaga 
voluntária 

18/03/2019 – laboratório de 
informática das 17h10-18h30 

Eng. 
Florestal 

ICA0107 - 
Ecologia 
Florestal  

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular e Nota final obtida 
pelo aluno no componente 
curricular 

Conteúdo do Componente Curricular 
disponível no PPC do curso - 
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br 

Daniela Pereira 
Dias 

1 Vaga 
voluntária 

Data: 18/03/2019 Hora: 17:20-
19:00h 
 
Local: Prédio Engenharia  
Florestal – sala de reuniões 
 

Eng. 
Florestal 

ICA0184 - 
Incêndios 
Florestais 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular e Nota final obtida 
pelo aluno no componente 
curricular 

Conteúdo do Componente Curricular 
disponível no PPC do curso - 
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br 

Daniela Pereira 
Dias 

1 Vaga 
voluntária 

Data: 18/03/2019 Hora: 17:20-
19:00h 
Local: Prédio Engenharia 
Florestal – sala de reuniões 



 
Curso Código e o 

Componente 
Curricular 

Formato da prova 
 

Assunto da prova 
 

Professor Nº de vagas Data/Hora/Local  

Eng. 
Florestal 

ICA0537 - 
Propagação de 
espécies 
Florestais 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular e Nota final obtida 
pelo aluno no componente 
curricular 

Conteúdo do Componente Curricular 
disponível no PPC do curso - 
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br 

Danival Vieira de 
Freitas 

1 Vaga 
remunerada 
1 Vaga 
voluntária 

Data: 18/03/2019 Hora: 17:20-
19:00h 
Local: Prédio Engenharia 
Florestal – sala de reuniões 
 
 

Eng. 
Florestal 

ICA0506 
Fundamentos 
de Ecologia 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular e Nota final obtida 
pelo aluno no componente 
curricular 

Conteúdo do Componente Curricular 
disponível no PPC do curso - 
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br 

Deivid Lopes 
Machado 

1 Vaga 
remunerada 
 

Data: 18/03/2019 Hora: 17:20-
19:00h 
Local: Prédio Engenharia 
Florestal – sala de reuniões 

Eng. 
Florestal 

ICA0515 
Metodologia 
Científica e 
Tecnológica 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular e Nota final obtida 
pelo aluno no componente 
curricular 

Conteúdo do Componente Curricular 
disponível no PPC do curso - 
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br 

Deivid Lopes 
Machado 

1 Vaga 
voluntária 

Data: 18/03/2019 Hora: 17:20-
19:00h 
Local: Prédio Engenharia 
Florestal – sala de reuniões 

Eng. 
Florestal 

ICA0623 
Estatística 
Básica 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular e Nota final obtida 
pelo aluno no componente 
curricular 

Conteúdo do Componente Curricular 
disponível no PPC do curso - 
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br 

Edmilson Santos 
Cruz  

1 Vaga 
Remunerada 
 

Data: 18/03/2019 Hora: 17:20-
19:00h 
Local: Prédio Engenharia 
Florestal – sala de reuniões 

Eng. 
Florestal 

ICA0535 
Manejo de 
Florestas 
Nativas 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular e Nota final obtida 
pelo aluno no componente 
curricular 

Conteúdo do Componente Curricular 
disponível no PPC do curso - 
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br 

Edmilson Santos 
Cruz  

1 Vaga 
voluntária 

Data: 18/03/2019 Hora: 17:20-
19:00h 
Local: Prédio Engenharia 
Florestal – sala de reuniões 

Eng. 
Florestal 

ICA0521 
Dendrometria 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular e Nota final obtida 
pelo aluno no componente 
curricular 

Conteúdo do Componente Curricular 
disponível no PPC do curso - 
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br 

Thelma Shirlen 
Soares 

1 Vaga 
voluntária 

Data: 18/03/2019 Hora: 17:20-
19:00h 
Local: Prédio Engenharia 
Florestal – sala de reuniões 

Eng. 
Florestal 

ICA0533 
Economia 
Florestal 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular e Nota final obtida 
pelo aluno no componente 
curricular 

Conteúdo do Componente Curricular 
disponível no PPC do curso - 
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br 

Thelma Shirlen 
Soares 

1 Vaga 
voluntária 

Data: 18/03/2019 Hora: 17:20-
19:00h 
Local: Prédio Engenharia 
Florestal – sala de reuniões 



 
Curso Código e o 

Componente 
Curricular 

Formato da prova 
 

Assunto da prova 
 

Professor Nº de vagas Data/Hora/Local 

Medicina 
Veterinária 

ICA 0067 
(Clínica 
Veterinária de 
Pequenos 
Animais) 

- Avaliação: Nota final obtida 
pelo aluno no componente 
curricular 

- Em caso de empate: média 
relativa do aluno 

Não será aplicada prova 
escrita 

- Andreia Vitor Couto 
do Amaral / Alana 
Flávia Romani 

2 vaga 
voluntária 

Entrega do extrato de notas: 
18/03/2019 na sala 01 do bloco 
de professores (em frente à 
Coordenação de Medicina 
Veterinária) 

Das 7:30 às 11:00h 

Medicina 
Veterinária 

ICA0140 - 
Farmacologia 
Veterinária e;  
ICA0028 - 
Anestesiologia 
Veterinária. 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos dos componentes 
curriculares (Farmacologia e 
anestesiologia). Peso 75% 
Média global do aluno. Peso = 
25% 
 

Princípios e mecanismos básicos da 
Farmacocinética; Farmacodinâmica; 
Farmacologia do SNA; Antiinflamatórios 
não esteroidais; Antibiolticos; Avaliação 
e medicação; Pré-Anestésica do 
Paciente; Indução Anestésica 
Anestesia Inalatória; Anestesia 
Locorregional,  
Monitoração Anestésica; Analgesia. 

 

Doughlas Regalin 1 vaga 
remunerada  
2 vagas 
voluntárias 

19/03/2019 sala 3 gabinete 
professores 
Horário : 15 horas 

Medicina 
Veterinária 

ICA0364 – 
Terapêutica 
Veterinária 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular (Terapêutica 
Veterinária). Peso 75% 
Média global do aluno. Peso = 
25% 
 

Considerações gerais em terapêutica, 
regras e critérios de prescrição, 
emprego de antiinflamatórios, 
fluidoterapia, terapêutica antimicrobiana, 
terapêutica aplicada aos sistemas 
respiratório e cardiovascular.  

Doughlas Regalin 1 vaga 
voluntária 

19/03/2019 sala 3 gabinete 
professores 
Horário : 15 horas 

Medicina 
Veterinária 

ICA0277 
Patologia 
Especial 
Veterinária 

Média aritmética entre uma 
prova escrita e nota final do 
aluno na disciplina de 
Patologia Especial Veterinária 

Patologia dos sistemas cardiovascular, 
respiratório, tegumentar, hepático e 
urinário 

Klaus Casaro 
Saturnino 

1 vaga 
remunerada 

19/03/2019 
13:30hs 
Laboratório de Patologia 
Veterinária 

Medicina 
Veterinária 

Parasitologia 
Veterinária e 
Doenças 
Parasitárias 
ICA 0270 
ICA 0269 

Prova Escrita Morfologia e Biologia dos Parasitas de 
Interesse em Medicina Veterinária de 
Animais Domésticos 

Dirceu Guilherme 
de Souza Ramos 

1 vaga 
remunerada 
1 vaga 
voluntária 

19/03/2019 
Às 09:30 
Laboratório de Patologia 
Veterinária 



 
Curso Código e o 

Componente 
Curricular 

Formato da prova 
 

Assunto da prova 
 

Professor Nº de vagas Data/Hora/Local 

Medicina 
Veterinária 

Histologia 
Veterinária I 
(ICA0179) e 
Histologia 
Veterinária II 
(ICA 0180) 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular 

1- Técnicas de confecção de lâminas 

histológicas permanentes; princípios 

de microscopia óptica 

2- Tecidos epiteliais (revestimento e 

glandulares) 

3- Tecido conjuntivo (propriamente dito 

e especiais) 

4- Tecido muscular 

5- Tecido neuronal 

Valcinir Aloisio 
Scalla Vulcani 

1 vaga 
remunerada 
2 vagas 
voluntárias 

18 março/2019 
Laboratório de anatomia 
veterinária 
 
Horário: 09:00 hs 

Medicina 
Veterinária 

Embriologia 
Veterinária 
ICA0121 

Discursiva e múltipla escolha Conteúdo previsto na ementa da 
disciplina no PPC do curso 

Dyomar Toledo 
Lopes 

2 Vagas 
voluntárias 

19/03/19 às 9:30 na sala do 
docente (Anatomia Veterinária) 

Medicina 
Veterinária 

Semiologia 
veterinária 
(ICA0342) 
 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular;  
Nota final obtida pelo aluno no 
componente curricular; 
Média relativa do aluno; 
Média global do aluno. 

Introdução a Semiologia, Semiologia dos 
sistemas cardiovascular, respiratório e 
exame clinico geral dos animais 
domésticos 

Cecília Nunes 
Moreira 

2 Vagas 
voluntárias 

18/03/2019 
Laboratório de práticas 
veterinárias  
9:00 hs 

Medicina 
Veterinária 

ICA 0205- 
Laboratório 
Clínico 
Veterinário 

Prova escrita  Hematologia; Urinálise; Exames 
parasitológicos de fezes; provas de 
função: renal, pancreática, hepática; 
coagulograma; efusões cavitárias; 
exame do LCR; neoplasias 
hematopoiéticas; dosagem de cálcio. 

Vera Lúcia Dias da 
Silva 

2 Vagas 
voluntárias 

Data:19/03/2019 
Horário: 13:30 
Local: Laboratório de Análises 
Clínicas Veterinária 

Medicina 
Veterinária 

ICA 0125 – 
Epidemiologia 
Veterinária 

Prova escrita Noções de epidemiologia, escopo da 
epidemiologia, cadeia epidemiológica, 
medidas de profilaxia, diagnóstico de 
doenças, modos de parasitismo, 
controle e erradicação, indicadores 
epidemiológicos, determinantes das 
doenças. 

Vera Lúcia Dias da 
Silva 

1 Vaga 
voluntária 

Data:19/03/2019 
Horário: 15:30 
Local: Laboratório de Análises 
Clínicas Veterinária 



 
Curso Código e o 

Componente 
Curricular 

Formato da prova 
 

Assunto da prova 
 

Professor Nº de vagas Data/Hora/Local 

Medicina 
Veterinária 

ICA0025 
Anatomia 
Veterinária I/ 
ICA 0026 
Anatomia 
Veterinária II. 

Prova escrita + Prova Prática 
=70% 
Média Global=30% 

Anatomia Veterinária I e II Cássio Aparecido 
Pereira 
Fontana/Henrique 
Trevizoli Ferraz  

1 Vaga 
remunerada 
 
5 Vagas 
voluntárias 

19/03/2019 
13:30horas 
Laboratório de Anatomia 

Zootecnia ICA0611-
Avicultura 
ICA0474-
Zootecnia I 

Prova escrita Instalações e manejo de frango de corte, 
poedeiras comerciais e matrizes; 
Incubação artificial; biosseguridade. 

Karina Ludovico de 
Almeida Martinez 
Lopes 

1 Vaga 
Voluntária 

Data:18/03/2019 
Horário: 17:15 
Local: Sala 1 CA2 

Zootecnia Análise de 
Alimentos 

ICA0033: 
Avaliação 
bromatológica 
de alimentos;  
ICA0360: 
Tecnologia de 
carnes e ovos;  
ICA0361: 
Tecnologia de 
leite e produtos 
lácteos. 
 

Prova escrita Vidrarias, amostragem e análise de 
matéria seca. 

Marcia Dias 1 Vaga 
Remunerada 
 
1 Vaga 
Voluntária 

Data:18/03/2019 
Horário: 17:15 
Local: Sala 1 CA2 

Zootecnia ICA0573 
Estatística em 
experimentação 
animal  

Prova Escrita Assuntos do componente curricular Adriana Luize 
Bocchi 

1 Vaga 
Remunerada 

Data:18/03/2019 
Horário: 17:15 
Local: Sala 1 CA2 

Zootecnia ICA0592 
Princípios de 
Melhoramento 
Animal / 
Melhoramento 
Genético 
Animal 

Prova Escrita Assuntos do componente curricular Adriana Luize 
Bocchi 

1 Vaga 
Voluntária 

Data:18/03/2019 
Horário: 17:15 
Local: Sala 1 CA2 



 
Curso Código e o 

Componente 
Curricular 

Formato da prova 
 

Assunto da prova 
 

Professor Nº de vagas Data/Hora/Local 

Zootecnia Forragicultura 
e Pastagem 

ICA 0470 – 
Forragicultura 
ICA 0608 – 
Forragicultura e 
Pastagem 
ICA 0271 – 
Pastagens 
ICA 0156/ ICA -
160 /  ICA 0158  
– Forragicultura 

Prova escrita específica sobre 
os assuntos do componente 
curricular 

Aspectos morfológicos das plantas 
forrageiras (gramíneas e leguminosas); 
Morfogênese; Conservação de 
Forrageiras (produção de silagem e 
feno); Diferimento de pastagens; 
Qualidade de plantas forrageiras; 
Estabelecimento, manutenção e reforma 
de pastagens 

Vera Lúcia Banys 1 Vaga 
Remunerada 
 
1 Vaga 
Voluntária 

Data:18/03/2019 
Horário: 17:15 
Local: Sala 1 CA2 

 
 

 
 
 


