
PROGRAMA MONITORIA PARA ESTUDOS DIRIGIDOS - 1º SEMESTRE DE 2018 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

EDITAL INTERNO CPG E CG  

Abertura de inscrições para preenchimento das vagas de monitoria de estudos dirigidos em duas 

áreas de estudo vinculadas aos cursos de graduação da Faculdade de Saúde Pública no 

PROGRAMA MONITORIA PARA ESTUDOS DIRIGIDOS. 

Poderão candidatar-se às vagas de monitoria alunos regularmente matriculados nos cursos de 

pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública, do Instituto de Química ou da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas. 

A FSP dispõe de 2 bolsas no valor de R$ 300,00 mensais com duração de 4 meses-  da 2ª 

quinzena de março à 1ª quinzena de julho de 2018. Elas serão pagas com recursos da FSP. 

As inscrições serão recebidas no período de 14 a 20 de março de 2018 através do e-mail 

monitoria@fsp.usp.br, sendo anexados à mensagem o formulário de inscrição, o Currículo 

Lattes (com a comprovação de vínculo ao programa de pós-graduação, diploma de graduação 

e experiência didática), bem como a Ficha do Aluno extraída do Sistema Janus. 

As inscrições devem constar no campo assunto PROGRAMA MONITORIA PARA 

ESTUDOS DIRIGIDOS. 

O Serviço de Graduação não se responsabiliza pelo extravio de mensagens que não constarem 

no campo assunto a menção PROGRAMA MONITORIA PARA ESTUDOS DIRIGIDOS 

Somente serão aceitas as inscrições com formulário anexo devidamente preenchido. Não serão 

aceitas inscrições no corpo da mensagem do e-mail. 

Inscrições enviadas fora do período de 14 a 20 de março de 2018 não serão consideradas 

válidas. 

O Serviço de Graduação encaminhará para os docentes, indicados pela CG e CPG, as inscrições 

dos alunos. Em caso de mais de um candidato por área, os critérios de seleção são de 

responsabilidade dos respectivos docentes indicados. 

Os critérios para seleção das duas disciplinas que serão contempladas com bolsistas são, em 

ordem de prioridade, os seguintes: 

1. Formação graduada afim às disciplinas; 

2. Experiência didática anterior devidamente comprovada;  

3. Não ter bolsa atual do PAE. 

 

Será selecionado, no máximo, um bolsista por área. 

Os indicados pelos docentes que não forem contemplados com a bolsa poderão exercer a 

monitoria de forma voluntária e com direito a certificado. 

mailto:monitoria@fsp.usp.br


O certificado só será emitido após entrega do relatório de participação devidamente preenchido 

e aprovado pelo docente indicado pela CG. 

A monitoria será desenvolvida através de atividades extraclasse e terá enfoque no conteúdo das 

disciplinas QBQ0313 - Bioquímica e HEP0183- Bioestatística I 

O conteúdo programático da disciplina pode ser encontradas no JúpiterWeb pelo link 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupDisciplinaBusca?tipo=D&codmnu=6755 

Casos omissos neste Edital serão examinados pela Comissão de Graduação. 

Anexo FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
 

 

PROGRAMA MONITORIA PARA ESTUDOS DIRIGIDOS – 1º SEMESTRE DE 2018 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

1. DADOS DO ALUNO 

Nome:        Nº USP:  

Celular:   E-mail:     

Programa de Pós-Graduação:   

 

2. DISCIPLINA DE INTERESSE EM MONITORIA 

1º semestre: 

☐ QBQ0313- Bioquímica 

☐ HEP0183- Bioestatística I 

 

3. OUTRAS INFORMAÇÕES (opcional) 

 

 

4. PARECER DO PROFESSOR SUPERVISOR DA MONITORIA 

  

 

5. PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO 

 

  

 


