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EDITAL INTERNO N.º 01/2021 – DCN – ENUFBA 

PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 2021.1 

 

A Chefe do Departamento de Ciências da Nutrição da Escola de Nutrição da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Edital n.° 

01/2021 de 22/02/2021, do Programa de Monitoria Voluntária 2021.1, da Pró - Reitoria de 

Ensino de Graduação – PROGRAD publicado no endereço https://prograd.ufba.br/programa-de-

monitoria, torna público que estarão abertas as inscrições para Monitoria Voluntária 2021.1 do 

Departamento de Ciências da Nutrição da Escola de Nutrição de acordo com a legislação 

pertinente e complementar, mediante as normas e condições contidas neste Edital Interno, 

publicado na íntegra no endereço virtual da Escola de Nutrição (www.nutricao.ufba.br). 

 

1. Das Disposições Preliminares 
1.1 Componentes curriculares: 

Curso Código e Nome: Professor 
Responsável:  

Carga Horária 
semanal: 

Horário de Oferta: Vagas 

Nutrição NUT 136 -  
Nutrição 
Materno Infantil 

Carolina 
Santos Mello 

12h  QUA E/OU SEX 08:50/10:40 
+ 
SEG 13:00/14:50 OU 
SEG 14:50h/16:40 OU 
TER 07:55/09:45 OU 
TER 09:45/11:35 OU 
QUA 14:50h/16:40 OU 
SEX 13:00/14:50 OU 
SEX 14:50/16:40  

01 

Nutrição NUT 154 -  
Nutrição Normal 
III 

Thiago Onofre 
Freire 

12h SEG 09:00/12:00 
QUA 13:00/16:00 
SEX 13:00/16:00 

01 

Nutrição NUT 137 - 
Patologia da 
Nutrição e 
Dietoterapia I 

Rosângela 
Passos de 
Jesus 

12h  SEG 10:40/12:30 OU 

QUI 07:00/08:50  

+ 

QUA 14:50/16:40 OU  

QUI 13:00/14:50 OU 

QUI 14:50/16:40 OU  

SEX 08:50/10:40 OU 

SEX 10:40/12:30 OU  

SEX 13:00/14:50 

03 

 

2. DAS INSCRIÇÕES (conforme estabelecido no edital da PROGRAD – DA SELEÇÃO DE NOVOS 

MONITORES.) 

2.1 Os documentos necessários à inscrição do candidato são: carteira de identidade, CPF e 
histórico escolar com autenticação digital;  

2.2 Os requisitos para inscrição são conforme o §1º do Art. 6º da Resolução CAE nº 06/2012;  
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2.3 Os candidatos serão classificados pela pontuação obtida em prova específica valendo 10 
(dez) pontos, sendo reprovados aqueles que obtiverem nota inferior a 7 (sete);  

2.4 Os critérios de desempate: ver anexos 

 

2.1. Da inscrição e do processo seletivo em NUT 136 -  Nutrição Materno Infantil: 

Ver ANEXO I. 

 

2.2. Da inscrição e do processo seletivo em NUT 154 -  Nutrição Normal III: 

Ver ANEXO II. 

 

2.3. Da inscrição e do processo seletivo em NUT 137 - Patologia da Nutrição e Dietoterapia I:  

Ver ANEXO III. 

 

3. Da Homologação do Resultado: 

3.1. O resultado do Processo Seletivo contendo a relação nominal de todos os candidatos, estará 

disponível no dia 31/03/2021 no site www.nutricao.ufba.br. 

 

4. Do Cronograma GERAL: 

Todas as etapas do Processo Seletivo ocorrerão de forma virtual e as comunicações via correio 

eletrônico (e-mail). 

 

Atividades Período/data/horário Componentes curriculares 
 

Período de inscrição  
 
 

16/03/2021 a 
29/03/2021 

NUT 136 -  Nutrição Materno Infantil 
através do email cmello@ufba.br 

16/03/2021 a 
29/03/2021 

NUT 154 -  Nutrição Normal III através 
do email thiago.onofre@ufba.br 

16/03/2021 a 
29/03/2021 

NUT 137 - Patologia da Nutrição e 
Dietoterapia I através do email 
dietoterapia1.ufba@gmail.com 

 
 
 
 
Exames de seleção realizado pelo 
professor responsável 

30/03/2021 pela 
manhã 

NUT 136 -  Nutrição Materno Infantil 
através do link a ser encaminhado pelo 
docente. 

30/03/2021 às 16:00h NUT 154 -  Nutrição Normal III através 
do link a ser encaminhado pelo 
docente. 
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30/03/2021 pela 
manhã. 
Início das entrevistas 
às 08:30 h 

NUT 137 - Patologia da Nutrição e 
Dietoterapia I através do link a ser 
encaminhado pelo docente após a 
inscrição do candidato. 

Entrega ao departamento dos 
documentos do processo seletivo 
(Anexo III, Ata do resultado e 
Planilha de Cadastro dos 
Monitores Selecionados) pelo 
professor responsável 

31/03/2021 - 

Divulgação dos resultados no 
endereço virtual da Escola de 
Nutrição (www.nutricao.ufba.br)  

31/03/2021  
 

- 

Início das atividades de monitoria 01/04/2021 - 

Término das atividades de 
monitoria 

Até 18 de Junho de 
2021 

- 

Entrega ao departamento dos 
documentos de Relatório Final de 
Atividades (Anexo V, Anexo VI e 
Planilha para Emissão de 
Certificados) pelo professor 
responsável 

Até 21 de Junho de 
2021  
 

- 

 

Salvador, 16 de março de 2021. 
 
 

 
Profa. Adenilda Queirós Santos Deiró 

Chefe do Departamento de Ciências da Nutrição da Escola de Nutrição 

  

http://www.nutricao.ufba.br/


UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE NUTRIÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO 

 
ANEXO I – Do processo seletivo em NUT 136 -  Nutrição Materno Infantil 

1. Os monitores selecionados participarão das atividades no período equivalente ao 
semestre de 2021.1. 
2. Das Inscrições: 

2.1. As inscrições estão abertas no período de 16/03/2021 a 29/03/2021. 

2.2. A inscrição do (a) candidato (a) se dará mediante o envio dos seguintes documentos para 
o e- mail cmello@ufba.br. 

a) Ficha de inscrição preenchida (Anexo III do Edital da PROGRAD); 

b) Comprovante de matricula do semestre 2021.1; 

c) Currículo Lattes ou Vitae 

d) Histórico Escolar da UFBA. 

2.3. O(a) candidato(a) deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para 
a participação no processo seletivo, de acordo com o Edital PROGRAD/UFBA nº 001.2021 – 
Programa de Monitoria Voluntária. 

2.4. Não será aceita em hipótese alguma inscrição condicionada. 

2.5. A qualquer tempo podem ser anuladas a inscrição e as provas, desde que verificada a 
falsidade em qualquer declaração prestada e/ou qualquer irregularidade no processo seletivo. 

3. Requisitos para inscrição: 

3.1. O candidato (a) deverá estar matriculado no curso de Bacharelado em Nutrição da UFBA 
no semestre letivo 2021.1. 

3.2. O candidato (a) deverá ter cursado, com aprovação, o componente curricular NUT136. 

3.3. O candidato deve ter disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades do 
programa. 
3.4 O candidato não deve ter cumprido o prazo máximo de dois semestres de monitoria 
conforme a Resolução 07/2017 do CAE. 

4. Descrição das atividades: 
De acordo com os artigos 3º e 4º, da Resolução CAE 06/2012: 

4.1. Atribuições do monitor: 

I - participar da elaboração do plano de trabalho da monitoria com os(as) professores(as) 
responsável(eis); 

II - Interagir com professores e alunos, visando ao desenvolvimento da aprendizagem; 

III - auxiliar o professor na realização dos trabalhos práticos, na preparação de material 
didático e em atividades de classe. 
§ 1º Fica vedado ao monitor (a) o exercício da docência e de quaisquer atividades de caráter 
administrativo, de julgamento, de verificação de aprendizagem e supervisão de estágio. 

4.2. Obrigações do monitor: 

I - exercer suas tarefas conforme plano de trabalho elaborado juntamente com os(as) 
professores(as) orientadores(as); 

II - cumprir 12 (doze) horas semanais de atividades de monitoria, distribuídas de acordo com 
o planejamento estabelecido com os(as) professores(as) orientadores(as), respeitada sua vida 
acadêmica, de forma a não prejudicar o horário a que estiver obrigado a cumprir como discente, 
dos componentes curriculares nos quais se encontra matriculado; 

III - apresentar ao professor(a) orientador(a) relatório global de suas atividades, contendo 
uma breve avaliação do seu desempenho, da orientação recebida e das condições em que 
desenvolveu suas atividades. 

5. Do período das atividades do(a) monitor(a): 

5.1. As atividades de monitoria serão realizadas ao longo do semestre letivo 2021.1 no período 

compreendido entre março/2021 a junho/2021. 
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6. Da certificação: 

6.1. O(a) monitor(a) que obtiver nota igual ou superior a 7 (sete) e tiver cumprido, ao menos, 
setenta e cinco por cento do período previsto, receberá Certificado de Monitoria, a ser expedido 
pela Pró- Reitoria de Ensino de Graduação, mediante solicitação do monitor. 

7. Do processo seletivo: 

7.1. O processo seletivo constará de avaliação, conforme descrito no item 7.2, sendo 
aprovados aqueles (as) que obtiverem nota superior a 7 (sete); 

7.2. A nota final do (da) estudante no processo seletivo será determinada pela somatória das 
três notas, após aplicação dos pesos: 
I - nota obtida em avaliação individual (entrevista por videoconferência), com peso 3 (três); II – 
nota obtida na avaliação de currículo, com peso 4 (quatro); 
III - nota obtida no componente curricular NUT 136 – Nutrição Materno Infantil, com peso 3 
(três); 
8.3. A nota final correspondente ao valor obtido, de acordo com o parágrafo anterior, será 
expressa sob a forma de números inteiros ou fracionários, até uma casa decimal, numa escala 
de 0 (zero) a 10 (dez); 
8.4. O critério de classificação será de acordo com a ordem decrescente da nota final. 
8.5. Os critérios de desempate serão os seguintes, em ordem decrescente: 
I - Nota no componente curricular NUT 136 – Nutrição Materno Infantil; II – Coeficiente de 
rendimento. 
8.6. Não será admitida a comunicação direta ou indireta entre os (as) candidatos (as) durante 
o processo a realização da prova escrita. 
8.7. Data da entrevista individual dia 30/03/2021 pela manhã, em link a ser disponibilizado. 
8.8. Recurso – O (a) candidato (a) poderá dar entrada com recurso quanto ao resultado 
obtido no processo seletivo, em prazo máximo de 24h, após divulgação do resultado. 
 
 

ANEXO II - Do processo seletivo em NUT 154 -  Nutrição Normal III 

Segundo o § 1°, Art 6, Resolução 06/2012 do CAE, os requisitos para a inscrição do candidato no 
processo seletivo são:  
I - estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFBA há pelo menos 2 (dois) 
semestres;  
II – ter cursado, com aprovação, o componente curricular. 
Atividades da Monitoria 
Reuniões semanais com o orientador no sentido de buscar e discutir artigos e novidades a serem 
aplicados no componente curricular.  Dar suporte aos alunos sobre a utilização do moodle, busca 
de artigos científicos e aprofundamento dos assuntos discutidos em sala. Aplicação das 
dinâmicas e exercícios que foram construídos no semestre suplementar. 
Seleção 
A seleção do monitor (01 Vaga) será feita considerando os seguintes aspectos: 
a. Currículo do candidato, que deverá ser enviado previamente para o e-mail 
thiago.onofre@ufba.br. No currículo deve ser incluído a resposta para a seguinte pergunta: Por 
que você gostaria de ser monitor da disciplina NUT 154? 

b. Entrevista a ser realizada na sala virtual. 
c. Em caso de empate na análise de notas, o que obtiver maior nota na entrevista será 

selecionado.  
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ANEXO III - Do processo seletivo em NUT 137 - Patologia da Nutrição e Dietoterapia I 

1. A seleção dos monitores será feita conforme discriminado abaixo:  
a. 1ª Fase: Análise do Histórico e currículo do candidato. Estes documentos deverão ser enviados 
no ato da inscrição.  
b. 2ª fase: Entrevista com os professores da disciplina.  
c. Critérios de seleção: Nota relacionada com avaliação do histórico e currículo (1ª fase = peso 
6) + pontuação da entrevista (2ª fase = peso 4), desempate: I – Nota no componente curricular 
NUT 137; II – Coeficiente de rendimento.  
§ 1°, Art 6, Resolução 06/2012 do CAE: Os requisitos para a inscrição do candidato no processo 
seletivo são: I - estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFBA há pelo menos 
2 (dois) semestres; II – ter cursado, com aprovação, o componente curricular. 
c. As inscrições serão feitas pelo email: dietoterapia1.ufba@gmail.com. 
d. A seleção será realizada na sala virtual do google meet. O Link estará disponível no dia da 
seleção e será encaminhado por email para os candidatos um dia antes da entrevista. 
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