UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - CFM

BOLSAS DE MONITORIA 2018-2
Processo de seleção para monitor bolsista do Departamento de Química – CFM – UFSC, para o
segundo semestre de 2018.
1 QUADRO DAS DISCIPLINAS COM MONITORIA
ÁREAS
DISCIPLINAS EXPERIMENTAIS
DISCIPLINAS TEÓRICAS
1.1 QUÍMICA GERAL QMC5119 - Introdução ao Laboratório QMC5115 - Química geral
de Química
QMC5120 - Química Geral
Experimental
QMC5125 - Química Geral
Experimental A
1.2 QUÍMICA
QMC5230 - Química Orgânica
QMC5216 - Análise Orgânica Teórica
ORGÂNICA
Experimental I
QMC5222 (ou QMC5227) - Química
Orgânica Teórica A
QMC5236 - Métodos Sintéticos em
Química Orgânica
QMC5223 (ou QMC5228) - Química
Orgânica Teórica B
QMC5218 (ou QMC5220) - Química
Orgânica Biológica Experimental
QMC5224 - Química Orgânica Teórica
C
1.3 QUÍMICA
Química Analítica Experimental (QMC Química Geral e Analítica (QMC 5301)
ANALÍTICA
5326 - ou QMC 5307 ou QMC 5310 ou Química Analítica Teórica (QMC 5325
QMC 5311)
– ou QMC 5350 ou QMC 5327 ou
Laboratório de Métodos
QMC 5304 ou QMC 5302 ou QMC
Espectrométricos e de Separações
5304)
(QMC 5320)
Equilíbrios Químicos e Métodos de
Laboratório de Métodos
Análise (QMC 5302)
Eletroanalíticos (QMC 5318)
1.4 QUÍMICA
QMC 5134 - Química Inorgânica
QMC5127 - Química Inorgânica
INORGÂNICA
Experimental II
Teórica IA
QMC 5136 - Química Inorgânica
QMC 5150 - Química Geral e
Experimental I
Inorgânica
QMC 5123 - Química de Coordenação
1.5 FÍSICO-QUÍMICA QMC5416 Fisico-química
QMC5414 - Cinética Química e
Experimental A
Catálise
QMC5417 Físico-química
QMC5402 - Termodinâmica Química
Experimental B
QMC5403 - Fundamentos de Química
QMC5411 Físico-química
Quântica e Espectroscopia
Experimental
QMC 5452 - Físico-química - Farmácia
QMC5451 – Físico-química Aplicada A
Ciência dos Alimentos
2 PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 30/07 a 01/08/2018
3 LOCAL: Inscrições somente através do formulário online disponível em:
http://qmcbasica.paginas.ufsc.br (necessário login no Google).
4 REQUISITOS:
4.1 Estar matriculado regularmente em curso de graduação da UFSC;
4.2 Ter cursado e obtido aprovação na disciplina (ou equivalente) que está se candidatando, com nota
mínima 7,0 (sete);
4.3 Comprovar, a compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e os propostos
para o desenvolvimento das atividades de monitoria;
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(Segundo resolução normativa n° 53/CUn/2015, de 23/06/2015)

4.4 Requisito somente aos candidatos à monitoria das disciplinas de Química Geral Experimental: ter
disponibilidade em pelo menos um dos dois horários nas sextas-feiras entre 10h10 e 11h50 ou entre
13h30min e 15h10min para participação em reunião interna do laboratório de Química Básica.
4.5 O candidato poderá se inscrever em duas áreas de disciplinas, constantes no Quadro 1, sendo a
primeira opção preferencial. Caso não seja selecionado nesta, o candidato vai concorrer para a área da
segunda opção somente se houver vagas remanescentes.
4.5.1 Em caráter excepcional, quando do não preenchimento das vagas alocadas para determinada
área, a comissão de seleção reserva-se ao direito de avaliar a inscrição dos candidatos não selecionados pelas
outras áreas.
5 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (para anexar ao formulário de inscrição online):
5.1 Histórico Síntese (histórico escolar com IAA atualizado), em PDF, obtido em
https://cagr.sistemas.ufsc.br, no link: Gerar Documento com Autenticidade.
5.2 Grade de horários em PDF, obtido em https://cagr.sistemas.ufsc.br. Para obter o documento em
PDF clicar em “Imprimir” e logo em seguida na caixa de impressão, altere o destino da impressão clicando
em “Alterar” e logo em seguida “Salvar como PDF”. Não serão aceitos “print” da página como figura ou
semelhantes. O aluno deverá anexar uma grade de horário que contemple toda a distribuição das disciplinas
cursadas no semestre e toda a atividade extraclasse, tais como curso de idiomas, troca de turma em ajuste de
matrícula etc. Esta será a grade de horários considerada para a seleção.
5.3 Atestado de Matrícula em PDF, obtido em https://cagr.sistemas.ufsc.br.
5.4 Preencher o formulário online em qmcbasica.paginas.ufsc.br.
6 PROCESSO DE SELEÇÃO:
6.1 Análise do histórico escolar e dos requisitos.
6.2 A lista dos alunos selecionados será divulgada até dia 02 de agosto de 2018 no endereço
qmcbasica.paginas.ufsc.br e fixado na porta do Laboratório QMC108.
7 OS APROVADOS
7.1 Os alunos selecionados para a monitoria de Química Geral das disciplinas experimentais terão a
primeira reunião no dia 03 de agosto de 2018, sexta-feira, às 10h10min ou às 13h30min (conforme será
especificado nos nomes na lista dos aprovados). Local: Laboratórios QMC106/108. Motivo: avisos,
apresentação e preparo do experimento nº 1 de Química Geral. Esses devem estar com roupas adequadas
para o trabalho no laboratório (guarda-pó, calça comprida, calçados fechados, etc.). O não comparecimento
sem justificativa ocasiona em desclassificação e imediata classificação do próximo candidato em lista de
espera.
7.2 Os alunos selecionados para monitoria na disciplina de Química Geral Teórica devem
comparecer nos laboratórios QMC 106/108 para obter maiores instruções até dia 06/08, segunda-feira no
horário entre 8h às 12h e das 14h às 18h. O não comparecimento sem justificativa ocasiona em
desclassificação e imediata classificação do próximo candidato em lista de espera.
7.3 Os alunos selecionados para monitorias das disciplinas experimentais e teóricas de Química
Orgânica, Química Analítica, Química Inorgânica e Físico-química, deverão entrar em contato com o (s)
professor (es) responsável (eis) pela área, conforme consta no quadro:
Professor
Locação
e-mail
Sala
Ramal
Bruno Silveira de Souza
Fábio Zazyki Galetto
Luciano Vitali
Luís Otávio de B. Benetoli
Rosely Aparecida Peralta

Orgânica
Orgânica
Analítica
Físico-Química
Inorgânica

bruno.souza@ufsc.br
galetto.f.z@ufsc.br
luciano.vitali@ufsc.br
luis.benetoli@ufsc.br
rosely.peralta@ufsc.br

327
324
323
203
218

4539
3649
3648
4536
3627
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As salas que constam no quadro acima se localizam no prédio administrativo do Departamento de Química.
Se o monitor selecionado não entrar em contato com seus respectivos professores responsável até
10/08/2018, ocasionará em desclassificação e imediata classificação do próximo candidato em lista de
espera.
7.4 Os aprovados precisam ter conta bancária em qualquer instituição. A conta deverá
necessariamente estar em nome do monitor. Contas poupança não poderão ser cadastradas, com exceção
daquelas da Caixa Econômica Federal. Deverão apresentar os dados (números da agência e conta) através de
um comprovante bancário, para evitar problemas gerados pela informação equivocada, até dia 10 de agosto
de 2018.
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