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EDITAL 005/2017 - NOPESU 

 

BOLSA DE MONITORIA ACADÊMICO-CIENTÍFICA 

COLEGIADOS DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DISCIPLINA DE ANATOMIA VETERINÁRIA  

 

O Núcleo de Orientação e Planejamento do Ensino Superior da Uniguaçu 

(NOPESU) das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu no uso de suas atribuições 

legais, instruído pela Resolução nº 02/2013 – CONSEPE que regulamenta as 

Atividades Complementares e Trabalhos Administrativos e Didáticos das Faculdades 

Integradas do Vale do Iguaçu, vem por meio deste edital, tonar público as inscrições 

para bolsa de Monitoria Acadêmico-Científica, do Colegiado de Medicina Veterinária, 

na disciplina de Anatomia Veterinária, no período de 21/02/2017 a 06/03/2017. 

 

1 – DAS VAGAS  

  

01 (uma) vaga para formado em Medicina Veterinária e que esteja cursando a Pós-

Graduação. 

 

2 – PRÉ-REQUISITO DO CANDIDATO 

 

2.1 O candidato deve ser aluno regularmente matriculado em um dos cursos de Pós-

Graduação das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu. Deve estar em dia com 

suas obrigações acadêmicas e administrativas; 

2.1 O candidato deverá ter frequência mínima necessária de 75% (setenta e cinco por 

cento) de presença e média igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero); 

2.2 Ter disponibilidade de 10 horas semanais; 

2.3 Para assumir a vaga, se classificado, o acadêmico não poderá gozar de nenhuma 

outra bolsa dentro da IES. 
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3 – DO VALOR DA BOLSA 

 

 O valor da bolsa de Monitoria Acadêmica-Científica para 10 horas semanais 

será de R$ 400,00 (quatrocentos reais descontados do valor da mensalidade do 

curso). 

 

4 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

 A vigência da bolsa será do período de 10/03/2017 a 31/07/2017. 

 

5 – DA INSCRIÇÃO  

 

 As inscrições serão realizadas na Secretaria das Faculdades Integradas do 

Vale do Iguaçu.  

 

6 – DOCUMENTOS  

 

6.1 Cópia de matrícula atual; 

6.2 Cópia do CPF e RG; 

6.3 Cópia do histórico escolar; 

6.4 Cópia do desempenho acadêmico; 

6.5 Ficha de inscrição devidamente preenchida. 

 

7 – SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

 

A seleção iniciará na análise do histórico escolar e currículo do acadêmico, para 

análise do cumprimento dos pré-requisitos solicitados, partindo assim uma prévia 

seleção, eliminatória. Os alunos selecionados deverão realizar uma prova de 

conhecimentos específicos, a qual o conteúdo programático será equivalente à 

ementa das disciplinas de Anatomia Veterinária e Anatomia Tomográfica Veterinária. 

 Os acadêmicos serão classificados de acordo com a pontuação da prova 

escrita, e da entrevista que terão peso de 0 a 10 (zero a dez). A média dos dois 
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processos seletivos (prova escrita e entrevista), comporá a nota final do candidato e 

a classificação ao cargo pretendido, a partir da média menor para a média maior. 

Datas: 

Prova escrita: dia 07 de março de 2017, nas dependências da Uniguaçu, Edifício 

Francisco Cléve, às 14h. 

Entrevista: dia 08 de março de 2017, nas dependências da Uniguaçu, Edifício 

Francisco Cléve, às 14h. 

 

União da Vitória, 21 de fevereiro de 2017. 

 

 

Assinado no original 
Prof. Marta Borges Maia 

DIRETORA GERAL  
 

 

Assinado no original 
Prof. João Estevão Sebben  

COORDENADOR DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 
 
 
 

Assinado no original 
Prof. Atilio A. Matozzo 

COORDENADOR DA MONITORIA ACADÊMICO-CIENTÍFICA 
 

 


