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Projeto de Ensino: 2022 - Ensino na disciplina de Resistência dos Materiais
Título da Prova: Resistência dos Materiais - Prof. Arthur Álax
Inscrições até: 06/06/2022
Data da Prova: 06/06/2022
Vagas p/ Bolsistas: 0
Vagas p/ Voluntários: 1
Situação da Prova: AGUARDANDO INSCRIÇÃO

Outras Informações:

CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES DA SELEÇÃO: 1º) Maior média final da disciplina de
Resistência dos Materiais. 2º) Maior média global na graduação. 3º) Critérios de
desempate de acordo com Edital publicado pela Comissão de Monitoria da Região
Metropolitana de Goiânia. O envio do extrato acadêmico deve ser endereçado ao e-
mail: arthuralax@ufg.br. Data limite 02/06/2022. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA
MONITORIA: A seguir encontram-se as atividades planejadas a serem realizadas
pelos(as) monitores(as): 1. Planejar atividades (reuniões com professor
orientador); 2. Participar de reuniões periódicas com o professor orientador para
avaliação das atividades de monitoria. 3. Auxiliar o professor no desenvolvimento
de material didático a ser utilizado em atividades assíncronas e síncronas propostas
em ambientes virtuais de aprendizagem. 4. Realizar atividade de plantão de
dúvidas sobre objetos de aprendizagem relacionados ao componente curricular; 5.
Das atividades desenvolvidas é de interesse que o monitor participe de eventos
científicos relacionados com a área objeto da monitoria, mais especificamente o
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX da UFG; 6. A distribuição da
carga horária semanal de monitoria necessária para a realização das atividades
citadas nos itens anteriores deverá ser feita da maneira apresentada a seguir: •
Correção de exercícios – 3h • Reunião semanal – 1h • Atendimento aos alunos – 8h
Observação: Durante a vigência da monitoria os horários podem ser adequados
conforme a demanda e as necessidades dos alunos das turmas de Resistência dos
Materiais e do Monitor selecionado. Informações sobre este plano de trabalho,
publicação de resultados, interposição de recursos ao processo seletivo, convocação
dos selecionados, aceite e recusa da monitoria serão publicados no site da Unidade
Acadêmica (www.eeca.ufg.br), conforme Edital publicado pela Comissão de
Monitoria da Região Metropolitana de Goiânia. Dúvidas deverão ser encaminhadas
para o e-mail: arthuralax@ufg.br.
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Obrigatório Componente Curricular
NÃO EEC0224 - RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I - 64h
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Discente Email Curso Data da
Inscrição

201800189 - LUCCA ROSA PARREIRA BORGES luccaptc@discente.ufg.br ENGENHARIA CIVIL -
Goiânia
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