
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA GRADUAÇÃO / 2023

 

DISCIPLINAS: DCC008 – Cálculo Numérico    

  

O Departamento de Ciência da Computação da Unidade ICE faz público o processo de seleção para o Programa de
Monitoria 2023 da disciplina acima indicada, para preenchimento de 04 vagas para monitores bolsistas e de 0 vaga para
monitores voluntários, de acordo com as Resolução nº 123/2016 do Conselho Setorial de Graduação.

 

INSCRIÇÃO

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:

1 – Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação;

2 – Ter disponibilidade de 12 horas semanais, conforme estabelecido no Projeto e no Edital de Seleção;

3 – Estar aprovado ou cursando a disciplina* ou conjunto de disciplinas para as quais se pretende a participação no
Programa.

* O candidato pode estar cursando a disciplina no momento da inscrição, mas deverá ter sido aprovado no momento de
assumir a Monitoria.

4 – Para inscrever-se, o aluno interessado deve preencher, até as 23:59 do dia 26/03/2023, o formulário (https://forms.gle
/t2R4nsVcgCntuwWk7) incluindo os seguintes documentos:

• Histórico escolar;

• Comprovante de matrícula;

• Planilha indicando no mínimo 20 horas semanais, das quais 12 horas serão escolhidas para realização da monitoria.

 

VIGÊNCIA DO EDITAL

O edital terá vigência de 1 semestre letivo prorrogada automaticamente por mais 1 semestre na ausência de novo edital.

 

PROCESSO DE SELEÇÃO

A seleção constará de:

  1–   Prova objetiva online (link e orientações enviados aos candidatos no dia 27/03/2023) versando sobre os pontos
indicados na ementa da disciplina;
  2–   Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) do(a) candidato(a);
  3–   Nota da disciplina DCC008 – Cálculo Numérico;
  4–   Entrevista online (link será enviado após a realização da prova objetiva).
          Nota final: calculada a partir da média aritmética dos itens 1 à 4 acima.
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          Critério de desempate: Nota da disciplina DCC008 – Cálculo Numérico.

 

CONTATO

Quaisquer dúvidas enviar e-mail para: iuryigreja@ice.ufjf.br (prof. Iury).

 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS

 

INSCRIÇÃO

PERÍODO: até as 23:59 do dia 26/03/2023    

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://forms.gle/t2R4nsVcgCntuwWk7  

 

SELEÇÃO

DATA/HORÁRIO: 27/03/2023 das 13:00 às 16:00 horas        

ENDEREÇO ELETRÔNICO ou LOCAL: https://sites.google.com/site/calcnumufjf/monitoria  

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO

DATA/HORÁRIO: 27/03/2023 após as 17:00 horas    

ENDEREÇO ELETRÔNICO ou LOCAL:  https://sites.google.com/site/calcnumufjf/monitoria  

 

 

Juiz de Fora, 17 de março de 2023.

 

 

EDMAR WELINGTON OLIVEIRA

 Chefe do Departamento

 

IURY HIGOR AGUIAR DA IGREJA

Professor Orientador
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