
CODIGO:^ ser EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA CCG-FOR-33
SUPERINTENDENTE ACAD&MICA ] DATA: 05/02/2020 VERSAO: [ 07APROVADO POR:

UNESC - CACOALUNIDADE:

PedagogiaCURSO:

O Coordenador(a) Luis Adriano Fermow do Curso de Pedagogia da Metodologia do Ensino de 

Lingua Portuguesa, no uso de suas atribuigoes e de acordo com o disposto no inciso II do art. 8° do 

Regulamento de Monitoria desta IBS, resolve:

Art. 1°. Ficam abertas as inscrigoes para o processo seletivo de monitoria no periodo de 01/09 

a 13/09 na via e-mail do Coordenador (pedagoqia.cacoal@unescnet.br) no horario de ate as 24 boras 

do dia 06/09.

Art. 2°. O processo seletivo sera realizado no dia 13/09 na UNESC (Ambiente da coordenagao) 

por meio de uma banca (entrevista), sobre todos os assuntos do programa da disciplina a qual o 

(a) discente esta se candidatando, alem da avaliagao do historico escolar do candidate.

Art. 3°. A banca examinadora sera constituida de 03 (tres) professores (as) do curso, ministrantes 

da disciplina afim, sendo urn deles, designado pelo Coordenador do Curso para presidir os trabalhos.

Art. 4°. A nota final sera a media aritmetica das notas atribuidas pela banca examinadora a prova 

teorica e/ou pratica (peso = 6) e ao historico escolar do aluno (peso = 4).

Art. 5°. As demais regras para o concurso sao aquelas constantes no Regulamento de Monitoria.

Art. 6°. A vaga sera destinada a(s) disciplina(s) constante no quadro abaixo:

Professor (s) Disciplina (s) Curso(s) Vagas
Carlos Alberto Suniga dos 

Santos
Metodologia do Ensino de 

Lingua Portuguesa Pedagogia 5

Art. 7°. Os casos omissos serao resolvidos por esta Coordenagao do curso.

Art. 8°. Nao havera revisao de provas nem das notas atribuidas.

Cacoal, 30 de Agosto de 2021

maid Fallio de Paiva Cferaos 
g^unescMrDm
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UNESC CACOALUNIDADE:
CIENCIAS CONTABEISCURSO:

O Coordenador(a) ANDRESSA SAMARA MASIERO ZAMBERLAN do Curso de 

CIENCIAS CONTABEIS da UNESC CACOAL, no uso de suas atribuigoes e de acordo com 0 

disposto no inciso II do art. 8° do Regulamento de Monitoria desta IES, resolve:

Art. 1°. Ficam abertas as inscrigoes para 0 processo seletivo de monitoria no periodo de 01 / 09 

ate 10/0 9 na ad m. caco a I @ u n escn et. b r no horario de 1 3:30 as 19:00

Art. 2°. O processo seletivo sera realizado no dia 13/09 na Unesc Cacoal e constara de 

prova escrita e entrevista, sobre todos os assuntos do programa da disciplina a qual 0 (a) discente 

esta se candidatando, alem da avaliagao do historico escolar do candidate.

Art. 3°. A banca examinadora sera constituida de 03 (tres) professores (as) do curso, ministrantes 

da disciplina afim, sendo urn deles, designado pelo Coordenador do Curso para presidir os trabalhos.

Art. 4°. A nota final sera a media aritmetica das notas atribuidas pela banca examinadora a prova 

teorica e/ou pratica (peso = 6) e ao historico escolar do aluno (peso = 4).

Art. 5°. As demais regras para 0 concurso sao aquelas constantes no Regulamento de Monitoria.

Art. 6°. A vaga sera destinada a(s) disciplina(s) constante no quadro abaixo:

Curso(s) VagasDisciplina (s)Professor (s)
C. Contabeis 01Estagio I (6° periodo)VANDA OSTROSKWI

Art. 7°. Os casos omissos serao resolvidos por esta Coordenagao do curso.

Art. 8°. Nao havera revisao de provas nem das notas atribuidas.

Cacoal, 30 de Agosto de 2021

/

inaldfMdePaiva Campos
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C6DIG0:. SGf EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA CCG-FOR-33
VERSAO:” '"["07SUPERINTENDENTE ACAD^MICAAPROVADO POR:

UNESC CACOALUNIDADE:

administraqAoCURSO:

O Coordenador(a) ANDRESSA SAMARA MAS IE RO ZAMBERLAN do Curso de 

ADMINISTRAQAO da UNESC CACOAL, no uso de suas atribuigoes e de acordo com 0 disposto 

no inciso II do art. 8° do Regulamento de Monitoria desta IES, resolve:

Art. 1°. Ficam abertas as inscrigoes para 0 processo seletivo de monitoria no periodo de 01 / 09 

ate 10/09 na ad m . caco a I @ u nescn et. br no horario de 1 3: 30 as 19:00

Art. 2°. O processo seletivo sera realizado no dia 13/09 na UNESC Cacoale constara de 

prova escrita e entrevista, sobre todos os assuntosdo programa da disciplina a qual 0 (a) discente 

esta se candidatando, alem da avaliagao do historico escolar do candidate.

Art. 3°. A banca examinadora sera constituida de 03 (tres) professores (as) do curso, ministrantes 

da disciplina afim, sendo urn deles, designado pelo Coordenador do Curso para presidir os trabalhos.

Art. 4°. A nota final sera a media aritmetica das notas atribuidas pela banca examinadora a prova 

teorica e/ou pratica (peso = 6) e ao historico escolar do aluno (peso = 4).

Art. 5°. As demais regras para 0 concurso sao aquelas constantes no Regulamento de Monitoria.

Art. 6°. A vaga sera destinada a(s) disciplina(s) constante no quadro abaixo:

Professor (s) Disciplina (s) Curso(s) Vagas
ANDRESSA S. MASIERO Z. Estagio (6° periodo) Administragao 01

Art. 7°. Os casos omissos serao resolvidos por esta Coordenagao do curso.

Art. 8°. Nao havera revisao de provas nem das notas atribuidas.

Cacoal, 30 de Agosto de 2021

1/1



C6DIG0:^ SGf EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA CCG-FOR-33
DATA: ! 05/02/2020 VERSAO: j 07APROVADO FOR: SUPERINTENDENTE ACADEMICA

UN ESC CACOALUNIDADE:
TEC. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASCURSO:

O Coordenador(a) ANDRESSA SAMARA MAS IE RO ZAMBERLAN do Curso de 

TEC. ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS da UNESC CACOAL, no uso de 

suas atribui^oes e de acordo com o disposto no inciso II do art. 8° do Regulamento de Monitoria 

desta IES, resolve:

Art. 1°. Ficam abertas as inscrigoes para o processo seletivo de monitoria no periodo de 01 / 0 9 

ate 10/09 na adm.cacoal@unescnet.br no horario de 1 3:30 as 19:00

Art. 2°. O processo seletivo sera realizado no dia 13/09 na Unesc Cacoal e constara de 

prova escrita e entrevista, sobretodos os assuntosdo programa da disciplina a qual o (a)discente 

esta se candidatando, alem da avaliagao do historico escolar do candidate.

Art. 3°. A banca examinadora sera constituida de 03 (tres) professores (as) do curso, ministrantes 

da disciplina afim, sendo urn deles, designado pelo Coordenador do Curso para presidir os trabalhos.

Art. 4°. A nota final sera a media aritmetica das notas atribuidas pela banca examinadora a prova 

teorica e/ou pratica (peso = 6) e ao historico escolar do aluno (peso = 4).

Art. 5°. As demais regras para o concurso sao aquelas constantes no Regulamento de Monitoria.

Art. 6°. A vaga sera destinada a(s) disciplina(s) constante no quadro abaixo:

Professor (s) Disciplina (s) Curso(s) Vagas
SISTEMAS DE INFORMA^AOSILVANO SIMAO PI - GESTAO DE PROJETOS 01

Art. 7°. Os casos omissos serao resolvidos por esta Coordenagao do curso.

Art. 8°. Nao havera revisao de provas nem das notas atribuidas.

Cacoaol, 30 de Agosto de 20 2021

laWFabiodeWwaCantoo: 
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cSdigo\ ser EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA CCG-FOR-33
DATA: i 05/02/2020 VERSAO: ;07SUPERINTENDENTE ACADEMICAAPROVADO POR:

UNESC CACOALUNIDADE:
SISTEMAS DE INFORMAQAOCURSO:

O Coordenador(a) ANDRESSA SAMARA MAS IE RO ZAMBERLAN do Curso de 

SISTEMAS DE INFORMAQAO da UNESC CACOAL, no uso de suas atribuigoes e de acordo 

com odisposto no inciso II do art. 8° do Regulamento de Monitoria desta IES, resolve:

Art. 1°. Ficam abertas as inscrigoes para o process© seletivo de monitoria no periodo de 0 1 / 0 9 

ate 10/09 na adm.cacoal@unescnet.br no horario de 1 3:30 as 19:00

Art. 2°. O process© seletivo sera realizado no dia 13/09 na UNESC Cacoal e constara de 

prova escrita e entrevista, sobretodos os assuntosdo programa da disciplina a qual o (a)discente 

esta se candidatando, alem da avaliagao do historico escolar do candidato.

Art. 3°. A banca examinadora sera constituida de 03 (tres) professores (as) do curso, ministrantes 

da disciplina afim, sendo urn deles, designado pelo Coordenador do Curso para presidir os trabalhos.

Art. 4°. A nota final sera a media aritmetica das notas atribuidas pela banca examinadora a prova 

teorica e/ou pratica (peso = 6) e ao historico escolar do aluno (peso = 4).

Art. 5°. As demais regras para o concurso sao aquelas constantes no Regulamento de Monitoria.

Art. 6°. A vaga sera destinada a(s) disciplina(s) constante no quadro abaixo:

Professor (s) Disciplina (s) Curso(s) Vagas
SISTEMAS DE INFORMAQAOSILVANO SIMAO PI - GESTAO DE PROJETOS 01

Art. 7°. Os casos omissos serao resolvidos por esta Coordenagao do curso.

Art. 8°. Nao havera revisao de provas nem das notas atribuidas.

Cacoal, 30 de Agosto de 20 21
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CdDIGO:\ ser EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA CCG-FOR-33
f DATA: ; 05/02/2020 VERSAO: 07S U P E Rl NTE N DEJ^TE AC ADi MIC AAPROVADO FOR:

UNESC CACOALUNIDADE:
NUTRIQAOCURSO:

O Coordenador(a) Michelle de Souza Lima do Curso de Nutrigao da UNESC 

CACOAL, no uso de suas atribuigoes e de acordo com o disposto no inciso II do art. 8° do 

Regulamento de Monitoria desta IES, resolve:

Art. 1°. Ficam abertas as inscrigoes para o process© seletivo de monitoria no periodo de 

30/08/2021 a 1 0/09/2021 no e-mail da coordenagao de curso: 

nutricao.cacoal@unescnet.br no horario de 1 4:0 0 h as 20:00h.

Art. 2°. O process© seletivo sera realizado nodia 13/09/2021 na UNESC CACOAL e 

constara de prova escrita e entrevista, sobre todos os assuntos do programa da disciplina a qual 

o (a) discente esta se candidatando, alem da avaliagao do historico escolar do candidate.

Art. 3°. A banca examinadora sera constituida de 03 (tres) professores (as) do curso, ministrantes 

da disciplina afim, sendo urn deles, designado pelo Coordenador do Curso para presidir os trabalhos.

Art. 4°. A nota final sera a media aritmetica das notas atribuidas pela banca examinadora a prova 

teorica e/ou pratica (peso = 6) e ao historico escolar do aluno (peso = 4).

Art. 5°. As demais regras para o concurs© sao aquelas constantes no Regulamento de Monitoria.

Art. 6°. A vaga sera destinada a(s) disciplina(s) constante no quadro abaixo:

Professor (s) Disciplina (s) Curso(s) Vagas
Carolina Tacconi Avaliagao Clinica Nutricional Nutrigao 01

Art. 7°. Os casos omissos serao resolvidos por esta Coordenagao do curso.

Art. 8°. Nao havera revisao de provas nem das notas atribuidas.

Cacoal, 30 de agosto de 2021
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cbDIGO:\ ser EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA CCG-FOR-33 
vlRSAO: 1 07DATA: 05/02/2020APROVADO FOR: SUPERINTENDENTE ACADEMICA

UNESC CACOALUNIDADE:
BIOMEDICINACURSO:

O Coordenador(a) Michelle de Souza Lima do Curso de Nutri^ao da UNESC 

CACOAL, no uso de suas atribuigoes e de acordo com o disposto no inciso II do art. 8° do 

Regulamento de Monitoria desta IES, resolve:

Art. 1°. Ficam abertas as inscrigoes para o processo seletivo de monitoria no periodo de 

30/08/2021 a 1 0/09/2021 no e-mail da coordenagao de curso: 

nutricao.cacoal@unescnet.br no horario de 1 4:00h as 20:00h.

Art. 2°. O processo seletivo sera realizado nodia 13/09/2021 na UNESC CACOAL e 

constara de prova escrita e entrevista, sobre todos os assuntos do programa da disciplina a qual 

o (a) discente esta se candidatando, alem da avaliagao do historico escolar do candidate.

Art. 3°. A banca examinadora sera constituida de 03 (tres) professores (as) do curso, ministrantes 

da disciplina afim, sendo urn deles, designado pelo Coordenador do Curso para presidir os trabalhos.

Art. 4°. A nota final sera a media aritmetica das notas atribuidas pela banca examinadora a prova 

teorica e/ou pratica (peso = 6) e ao historico escolar do aluno (peso = 4).

Art. 5°. As demais regras para o concurso sao aquelas constantes no Regulamento de Monitoria.

Art. 6°. A vaga sera destinada a(s) disciplina(s) constante no quadro abaixo:

Professor (s) Disciplina (s) Curso(s) Vagas
Jean Lucas Salomao Anatom ia Humana Biomedicina e Nutrigao 01

Art. 7°. Os casos omissos serao resolvidos por esta Coordenagao do curso.

Art. 8°. Nao havera revisao de provas nem das notas atribuidas.

Cacoal, 30 de agosto de 2021.
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CODIGO:ser EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA CCG-FOR-33
VERSAO: 07i DATA: i 05/02/2020SUPERINTENDENT E ACADEmIcAAPROVADO POR:

UNESC CACOALUNIDADE:
DIREITOCURSO:

Direito, no uso de suasO Coordenador Thiago Barisson de Melo Oliveira do Curso de 

atribuigoes e de acordo com o disposto no inciso II do art. 8° do Regulamento de Monitoria desta

IES, resolve:

Art. 1°. Ficam abertas as inscrigbes para o process© seletivo de monitoria no periodo de 01 / 09 

a 10/09 na coordenagao do curso no horario de 1 4h as 17h.

Art. 2°. O processo seletivo sera realizado nodia 13/09 na coordenagao do curso e 

constara de prova escrita e entrevista, sobre todos os assuntos do programa da disciplina a qual 

o (a) discente esta se candidatando, alem da avaliagao do historico escolar do candidate.

Art. 3°. A banca examinadora sera constituida de 03 (tres) professores (as) do curso, ministrantes 

da disciplina afim, sendo urn deles, designado pelo Coordenador do Curso para presidir os trabalhos.

Art. 4°. A nota final sera a media aritmetica das notas atribuidas pela banca examinadora a prova 

teorica e/ou pratica (peso = 6) e ao historico escolar do aluno (peso = 4).

Art. 5°. As demais regras para o concurs© sao aquelas constantes no Regulamento de Monitoria.

Art. 6°. A vaga sera destinada a(s) disciplina(s) constante no quadro abaixo:

Professor (s) Disciplina (s) Curso(s) Vagas
Pratica Processual Civil: Procedimentos 

Executive e EspecialAlexandre Cury Puleto Direito/Noturno 1

Pratica Processual Civil: Procedimentos 
Executive e EspecialAlexandre Cury Puleto Direito/V espertino 1

Art. 7°. Os casos omissos serao resolvidos por esta Coordenagao do curso.

Art. 8°. Nao havera revisao de provas nem das notas atribuidas.

Cacoal, 30 de agosto de 2021
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c6digo7\ set EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA CCG-FOR-33
[ DATA: [05/02/2020 VERSAO: f07S UP E RI NT END ENT E AC A D E: MIC AAPROVADO FOR:

UNESC CACOALUNIDADE:
ARQUITETURA E URBANISMOCURSO:

O Coordenador(a) Andressa Zampoli do Curso de Arquitetura e Urbanismo, no 

uso de suas atribuiqoes e de acordo com 0 disposto no inciso II do art. 8° do Regulamento de 

Monitoria desta IES, resolve:

Art. 1°. Ficam abertas as inscrigoes para 0 processo seletivo de monitoria no penodo de 01 / 0 9 

a 10/0 9 na coordenagao do curso no horario de 1 4h as 17h.

Art. 2°. O processo seletivo sera realizado no dia 13/09 na coordenagao do curso e 

constara de prova escrita e entrevista, sobre todos os assuntos do programa da disciplina a qual 

0 (a) discente esta se candidatando, alem da avaliagao do historico escolar do candidate.

Art. 3°. A banca examinadora sera constituida de 03 (tres) professores (as) do curso, ministrantes 

da disciplina afim, sendo urn deles, designado pelo Coordenador do Curso para presidir os trabalhos.

Art. 4°. A nota final sera a media aritmetica das notas atribuidas pela banca examinadora a prova 

teorica e/ou pratica (peso = 6) e ao historico escolar do aluno (peso = 4).

Art. 5°. As demais regras para 0 concurso sao aquelas constantes no Regulamento de Monitoria.

Art. 6°. A vaga sera destinada a(s) disciplina(s) constante no quadro abaixo:

Disciplina (s) Curso(s)Professor (s) Vagas
Arquitetura e UrbanismoMariana Guerros Desenho de Perspectiva 1

Mariana Guerros Desenho Tecnico e Arquitetonico Arquitetura e Urbanismo 1

Art. 7°. Os casos omissos serao resolvidos por esta Coordenagao do curso.

Art. 8°. Nao havera revisao de provas nem das notas atribuidas.

Cacoal, 31 de agosto de 2021

Ronamb^PaivaCamk 
Diretor Getal AUNESCISE^ 1/1



CdDIGO:\ set EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA CCG-FOR-33
VERSAO: f~07APROVADO FOR: SUPERINTENDENTE ACADEMIC A f DATA: j 30/08/2021

UNESC CACOAL ROUNIDADE:
ENGENHARIA CIVILCURSO:

O Coordenador(a) J u 11 y Kelma Brunes do Curso de Engenharia Civil da Unesc 

Cacoal-RO, no uso de suas atribuigoes e de acordo com o disposto no inciso II do art. 8° do 

Regulamento de Monitoria desta IES, resolve:

Art. 1°. Ficam abertas as inscrigoes para o processo seletivo de monitoria no periodo de 01 / 0 9 

a 10/09/2021 no e-mail engcivil.cacoal@unescnet.br no horario de 13:30 as 

1 9:30hrs

Art. 2°. O processo seletivo sera realizado no dia 1 3/09/2021 na Unesc de Cacoale 

constara de prova escrita e entrevista, sobre todos os assuntos do programa da disciplina a qual 

o (a) discente esta se candidatando, alem da avaliagao do historico escolar do candidate.

Art. 3°. A banca examinadora sera constituida de 03 (tres) professores (as) do curso, ministrantes 

da disciplina afim, sendo urn deles, designado pelo Coordenador do Curso para presidir os trabalhos.

Art. 4°. A nota final sera a media aritmetica das notas atribuidas pela banca examinadora a prova 

teorica e/ou pratica (peso = 6) e ao historico escolar do aluno (peso = 4).

Art. 5°. As demais regras para o concurso sao aquelas constantes no Regulamento de Monitoria.

Art. 6°. A vaga sera destinada a(s) disciplina(s) constante no quadro abaixo:

Professor (s) Disciplina (s) Curso(s) Vagas
Kamilla Teixeira Calculo Diferencial Engenharia Civil 02

Ruth Lopes Nogueira Eletricidade Aplicada Engenharia Civil 02
Benicio Lacerda Hiperestatica Engenharia Civil 02

Lajes e Pilares de Concrete 
ArmadoFrancisco Goncalves Engenharia Civil 01

Art. 7°. Os casos omissos serao resolvidos por esta Coordenagao do curso.

Art. 8°. Nao havera revisao de provas nem das notas atribuidas.

Cacoal, 30 de Agosto de 20 21
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CbDIGO:t ser EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA
] DATA: 30/08/2021

CCG-FOR-33
versAoTJo?SUPERINTENDENTE ACAD^MICAAPROVADO POR:

UNESC CACOAL ROUNIDADE:
ENGENHARIA MECANICACURSO:

O Coordenador(a) Jully Kelma Brunes do Curso de Engenharia Mecanica da Unesc 

Cacoal-RO, no uso de suas atribuigoes e de acordo com o disposto no inciso II do art. 8° do 

Regulamento de Monitoria desta IES, resolve:

Art. 1°. Ficam abertas as inscrigoes para o processo seletivo de monitoria no penodo de 01 / 0 9 

a 10/09/2021 no e-mail engcivil.cacoal@unescnet.br no horario de 13:30 as 

1 9:30hrs

Art. 2°. O processo seletivo sera realizado no dia 1 3/09/2021 na Unesc de Cacoale 

constara de prova escrita e entrevista, sobre todos os assuntos do programa da disciplina a qual 

o (a) discente esta se candidatando, alem da avaliagao do historico escolar do candidate.

Art. 3°. A banca examinadora sera constituida de 03 (tres) professores (as) do curso, ministrantes 

da disciplina afim, sendo urn deles, designado pelo Coordenador do Curso para presidir os trabalhos.

Art. 4°. A nota final sera a media aritmetica das notas atribuidas pela banca examinadora a prova 

teorica e/ou pratica (peso = 6) e ao historico escolar do aluno (peso = 4).

Art. 5°. As demais regras para o concurso sao aquelas constantes no Regulamento de Monitoria.

Art. 6°. A vaga sera destinada a(s) disciplina(s) constante no quadro abaixo:

Professor (s) Disciplina (s) Curso(s)
Engenharia Mecanica

Vagas
Kamilla Teixeira Calculo Diferencial 02

Ruth Lopes Nogueira Eletricidade Aplicada Engenharia Mecanica 02

Art. 7°. Os casos omissos serao resolvidos por esta Coordenagao do curso.

Art. 8°. Nao havera revisao de provas nem das notas atribuidas.

Cacoal, 30 de Agosto de 20 21
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CbDIGO:\ set EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA
CCG-FOR-33

SUPERINTEND ENTEACADEMICAAPROVADO POR: DATA: [ 05/02/2020 VERSAO:07

UNESC CACOALUNIDADE:

PSICOLOGIACURSO:

O Coordenador(a) Eliane Gusmao Ribeiro do Curso de PSICOLOGIA da UNESC Cacoal, no 

uso de suas atribuigoes e de acordo com o disposto no inciso II do art. 8° do Regulamento de 

Monitoria desta IES, resolve:

Art. 1°. Ficam abertas as inscrigoes para o processo seletivo de monitoria no periodo de 

01/09/2021 a 1 0/09/2021 no e-mail da coordenagao do curso: psicologia.cacoal@unescnet.br, 

no horario de das 14:00h as 20:00h ate 06/09/2021.

Art. 2°. O processo seletivo sera realizado no dia 13/09/2021 na UNESC Cacoal e constara de 

prova escrita e entrevista, sobre todos os assuntos do programa da disciplina a qual o (a) discente 

esta se candidatando, alem da avaliagao do historico escolar do candidate.

Art. 3°. A banca examinadora sera constituida de 03 (tres) professores (as) do curso, ministrantes 

da disciplina afim, sendo urn deles, designado pelo Coordenador do Curso para presidir os trabalhos.

Art. 4°. A nota final sera a media aritmetica das notas atribuidas pela banca examinadora a prova 

teorica e/ou pratica (peso = 6) e ao historico escolar do aluno (peso = 4).

Art. 5°. As demais regras para o concurso sao aquelas constantes no Regulamento de Monitoria.

Art. 6°. A vaga sera destinada a(s) disciplina(s) constante no quadro abaixo:

Curso(s) VagasDisciplina (s)Professor (s)
Psicologia 01Neuroanatom iaMichelle Lima

Tecnica de Exames Psicologicos: 
Tecnicas Psicometricas

Psicologia 01Socorro Magalhaes

Art. 7°. Os casos omissos serao resolvidos por esta Coordenagao do curso.

Art. 8°. Nao havera revisao de provas nem das notas atribuidas.
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