
EDITAL 56/2020 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação 

à Pesquisa e Extensão 

 

Divulga Abertura do Processo 
Seletivo para Monitoria 
Acadêmico-Científica Voluntária 
na realização de atividades 
complementares e sociais para o 
Curso de Microbiologia clínica do 
Centro Universitário Campo Real.. 

 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro 
Universitário Campo Real, no uso de suas atribuições legais, torna público a inscrições 
para bolsa de Monitoria Acadêmica, na realização de atividades complementares e sociais 
para o Curso de Biomedicina do Centro Universitário 04/09/2020 a 11/09/2021.   

1. DAS VAGAS: 4 (quatro) vagas  

2. PROFESSOR SUPERVISOR:  JOÃO FREDERICO MUSIAL  

3. PRÉ-REQUISITO DO CANDIDATO:  

3.1 O candidato deverá ser aluno regular do curso de BIOMEDICINA Centro 
Universitário Campo Real; 

3.2 Ter disponibilidade de 04 horas semanais;  

3.3 Possuir assiduidade superior a 75% nas disciplinas do Curso.  

3.4 Ter participado de Eventos Institucionais (Simulado Preparatório de Carreiras, 
Semana acadêmica do curso).  

4. DO PRAZO DA VIGE ̂NCIA  

A vigência da monitoria será no período de 01/10/2020 a 01/04/2021. 

5. DA INSCRIÇÃO  

5.1 LOCAL 

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwN8a_tCwTnWP8xI7ym4-

IlWG5nF9JerJKEmHO6TRMSZ4qrg/closedform 

5.2 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 04/09/2020 a 11/09/2020 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwN8a_tCwTnWP8xI7ym4-IlWG5nF9JerJKEmHO6TRMSZ4qrg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwN8a_tCwTnWP8xI7ym4-IlWG5nF9JerJKEmHO6TRMSZ4qrg/closedform


5.3 REQUISITOS EXIGIDOS PARA INSCRIC ̧ÃO: 

Serão considerados classificados na prova de selec ̧ão os candidatos que obtiverem nota 
igual ou superior a 7 (sete) sobre um total de 10 pontos possíveis. Em casos de empate de 
notas, a classificação será definida conforme a média das notas do aluno no curso. 

O processo de seleção constará de prova online, que será realizada no dia 15/09/2020 às 

16:00, terá uma duração máxima de até 2 (duas) horas. O conteúdo programático e 
bibliografia recomendada estão no anexo I deste edital.  

A solicitação de revisão da prova, caso necessário, poderá ser encaminhada a Coordenação 
do Programa de Monitoria até o dia 16/09/2020.  

O resultado final, após recursos (quando houver), será divulgado dia 18/09/2020. 

O início das atividades será no dia 01/10/2020. 

Em caso de desistência de um dos monitores a vaga será suprida com o segundo 
classificado neste processo seletivo. 

Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste edital.  

6. DA CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

O aluno selecionado que cumprir com regularidade todos os deveres da monitoria e 
apresentar relatório ao final do ano, obterá 160 horas (a carga horária deve condizer com 
o tempo de dedicação previsto no projeto de monitoria da disciplina) de atividades 
complementares, na modalidade monitoria.  

Guarapuava, 04 de Setembro de 2020.  

 

 Pró-Reitora de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão 
 

 

 

 
Profª. Moana Rodrigues França 


