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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA GRADUAÇÃO / 2023

 

DISCIPLINAS:  ENE086 - Laboratório de Controle

  

O Departamento de Energia Elétrica da Unidade Faculdade de Engenharia faz público o processo de seleção para o
Programa de Monitoria (Ano le�vo: 2023) da(s) disciplina(s) acima indicadas, para preenchimento de uma vaga para
monitor bolsista e de uma vaga para monitor voluntário, 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 06 horas, conforme estabelecido no Projeto e no Edital de Seleção;

3 – Estar aprovado na disciplina de Laboratório de Controle (ENE086);

4 - Para inscrever-se, o aluno interessado deve: preencher e anexar os documentos solicitados no formulário de
inscrição u�lizando a conta ins�tucional @estudante.u�f.br.

 

VIGÊNCIA DO EDITAL

O edital terá vigência de 1 semestre le�vo prorrogada automa�camente por mais 1 semestre na ausência de novo
edital.

 

PROCESSO DE SELEÇÃO

A seleção constará de:

1- Prova de conhecimentos que verse sobre pontos do programa da(s) disciplina(s) objeto da monitoria, sendo eles:
iden�ficação do modelo e projeto de controladores de sistemas dinâmicos u�lizando os métodos do lugar das raízes e
de resposta em frequência;

2 - Análise das respostas no formulário de inscrição;

3 - Análise do histórico escolar;

4 - Critério(s) de desempate: i) disponibilidade de horário para atendimento; ii) Rendimento escolar.

 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS

 

INSCRIÇÃO

PERÍODO:  de 22 de março de 2023 até 27 de março de 2023, 12 horas

ENDEREÇO ELETRÔNICO:   h�ps://forms.gle/T8nDkpRHkhHiU3We8
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SELEÇÃO

DATA/HORÁRIO:     27 de março de 2023, 14 horas

ENDEREÇO ELETRÔNICO ou LOCAL:   Laboratório de Controle, sala 4172

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA  SELEÇÃO

DATA/HORÁRIO:     28 de março de 2023

ENDEREÇO ELETRÔNICO ou LOCAL:   Mensagem eletrônica

 

 

Juiz de Fora, 22 de março de 2023.

 

 

Guilherme Márcio Soares

 Chefe do Departamento

 

André Augusto Ferreira

Professor Orientador


