Edital 018 de 2018 e 05 de março de 2018
Monitoria voluntária disciplina de módulo Pré-Clínico I. Área de ENDODONTIA
Segunda-feira manhã (4 créditos)
A IMED torna público o processo
de inscrição para Monitoria Voluntária da
Disciplina de Módulo Pré-Clínico I.

1. A IMED torna público ao seu corpo discente o processo de inscrição para Monitoria
Voluntária da Disciplina de Módulo Pré-Clínico I.
2. O presente Edital abre inscrição para monitoria voluntária para a disciplina de Módulo PréClínico I do Curso de Odontologia da IMED sob responsabilidade do Prof. Dr. Mateus Silveira
Martins Hartmann e Profa. Flávia Baldissarelli Marcon.
3. Poderão participar discentes de graduação vinculados à IMED, que já foram aprovados na
disciplina de Módulo Pré-Clínico I.
Serão selecionados até quatro discentes com carga horária de quatro horas semanais, nas
segundas-feiras no turno da manhã.
4. As inscrições poderão ser realizadas nos dias 05/03/2018 a 09/03/2018.
As inscrições serão realizadas por meio de formulário impresso (anexo) e encaminhadas à
Professora Flávia Baldissarelli Marcon, entregues na sala dos professores no escaninho da
mesma.
5. Os alunos que participarem do Projeto Monitoria Voluntária no período em curso da
disciplina solicitada terão direito a um certificado de participação concedido pela IMED. O
recebimento de certificado, porém, estará condicionado a frequência (75% das atividades) e
ao desempenho do monitor no exercício de suas atividades. As horas de monitoria poderão ser
utilizadas como atividades complementares conforme resolução da Escola de Odontologia.
6. Os critérios para seleção dos monitores serão: identificação do candidato com a disciplina,
desempenho do candidato na disciplina (mérito acadêmico), disponibilidade de horário,
concepção do candidato sobre a monitoria, aprovação na prova escrita (acima da nota 7,0) e
entrevista. A prova e entrevista serão realizadas no dia 12/03/2018 segunda-feira, às 8:00
horas no laboratório, no sétimo andar do prédio C com o Prof. Dr. Mateus Silveira Martins
Hartmann e Profa. Flávia Baldissarelli Marcon.
7.

Os monitores selecionados iniciarão suas atividades 12 de março de 2018.

8.

O término das atividades está previsto para o dia 18 de junho de 2018.
Leodinei Lodi
Coordenador da Escola de Odontologia
IMED

William Zanella
Diretor Acadêmico
IMED

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
MONITORIA VOLUNTÁRIA NA DISCIPLINA DE MÓDULO
PRÉ-CLÍNICO I - área de ENDODONTIA – Segunda-feira de
Manhã (4 créditos).

NOME:_________________________________________________________________________________
CURSO:_________________________________ NÍVEL:_________________________________

JUSTIFICATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE MONITORIA:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________
Assinatura

