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EDITAL INTERNO Nº 01/2020 
SELEÇÃO DE MONITORES (AS) BOLSISTAS  

 
A Diretoria da Faculdade de Farmácia, no uso de suas atribuições administrativas, conferidas pelas Resoluções 06/2012 e 

07/2017 do Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA, publicadas no endereço www.ufba.br/Resolucões/5861, e Edital PROGRAD/UFBA 
Nº. 002/2020 - Programa de Monitoria com Bolsa, torna público aos acadêmicos da FACULDADE DE FARMÁCIA - UFBA, que estão 
abertas as inscrições visando o preenchimento de vagas para MONITORES para as disciplinas do curso de FARMÁCIA, semestre 
suplementar 2020. 
 
1.  DAS INSCRIÇÕES  
 
O período de inscrições para os candidatos à monitoria é de 03/09/20 a 16/09/20. 
 
2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÕES 
Os documentos devem ser enviados digitalmente para o e-mail amine.valverde@ufba.br. 
a) cópia do documento de identidade com foto; 
b) cópia do CPF;  
c) formulário de inscrição assinado – Anexo 2 do Edital PROGRAD/UFBA Nº. 002/2020;  
d) histórico escolar, com autenticação digital; 
 
OBSERVAÇÃO: Documentos adicionais obrigatórios para as vagas:  

COMPONENTE CURRICULAR DOCUMENTOS ADICIONAIS 

• FAR107 – Deontologia, FARC23 - Curso livre 
Farmácia Homeopática, FAR82 - Gestão E 
Planejamento De Serviços De Saúde, FARA44 - 
Introdução Ao Estudo Das Ciências Farmacêuticas 
e FARA01 - Metodologia Cientifica;  

• FAR82- Gestão E Planejamento De Serviços De 
Saúde. 

• Carta de intenção do candidato descrevendo suas 
habilidades digitais, experiencias e /ou cursos 
realizados nesta área. 

• FARA71 - Imunologia Aplicada A Farmácia, FARC27 
- Interferência Dos Medicamentos e Alimentos Nos 
Exames Laboratoriais, FARC29 - Contraceptivos: 
Farmacocinética, Recomendações Para Uso E 
Contraindicações e FARC31 - Bioquímica E 
Hematologia Clínica No Âmbito Da COVID-19. 

• CURRICULO LATTES em formato PDF. 

 
A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as provas e o direito a bolsa do estudante, desde que verificada a falsidade em 
qualquer declaração prestada e/ou qualquer irregularidade no processo de seleção. 
 

2. DISCIPLINAS E NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS:  
 

DEPARTAMENTO COMPONENTE CURRICULAR 
QUANTIDADE 

BOLSAS 
RESPONSÁVEL 

Medicamento 

• FAR107 – Deontologia, FARC23 - Curso 
livre Farmácia Homeopática, FAR82 - 
Gestão E Planejamento De Serviços De 
Saúde, FARA44 - Introdução Ao Estudo Das 
Ciências Farmacêuticas e FARA01 - 
Metodologia Cientifica  

• FAR82- Gestão E Planejamento De Serviços 
De Saúde 

02 

• Neila de 
Paula Pereira  

• Joslene 
Lacerda 
Barreto 

Medicamento FAR181 -Farmacologia Integrada 01 
Max Denisson Mauricio 

Viana 

Medicamento FAR141 - Química Farmacêutica III 01 Marcelo Santos Catilho 

Medicamento 
FARC 20- Tópicos Especiais em Assistência 

Farmacêutica 
01 

Thais Rodrigues 
Penaforte 

Análises Clínicas e 
Toxicológicas 

FARA71 - Imunologia Aplicada A Farmácia, FARC27 - 
Interferência Dos Medicamentos e Alimentos Nos 
Exames Laboratoriais, FARC29 - Contraceptivos: 

Farmacocinética, Recomendações Para Uso E 
Contraindicações e FARC31 - Bioquímica E 

Hematologia Clínica No Âmbito Da COVID-19 

02 
Carina Carvalho dos 

Santos 

TOTAL DE BOLSAS: 07 Poderá ocorrer renovação de bolsa, desde que não ultrapasse a duração total de 24 (vinte e quatro) meses. 
É vedada a acumulação de bolsa de monitoria, com qualquer modalidade de bolsas oferecidas pela UFBA ou por órgãos externos.  
 

http://www.ufba.br/Resoluc%C3%B5es/5861
mailto:amine.valverde@ufba.br
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3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DESEMPATE E RECURSO 
 

 
3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DESEMPATE E RECURSO 
 

 
(FAR107, FARC23, FAR82, 
FARA44 e FARA01) e 
FAR82 

FAR181 -Farmacologia 
Integrada 

FAR141 - Química 
Farmacêutica III 

FARC 20- Tópicos 
Especiais em 
Assistência 

Farmacêutica 

FARA71, FARC27, FARC29 
e FARC31  

Data 18/09 17/09 18/09 21/09 21 e 22/09 

Horário 

Das 9:00 às 11:30 h (O 
horário será estendido 
conforme número de 
inscritos). 

Das 8:30 às 12:00 h (O 
horário será estendido 
conforme número de 
inscritos). 

Às 10h (O horário será 
estendido conforme 
número de inscritos). 

O horário será 
previamente 
agendado com os 
candidatos. 

O horário será 
previamente agendado 
com os candidatos. 

Local 

Acesso por meio de link 
e\ou instruções a serem 
enviadas previamente 
para o contato eletrônico 
do candidato. 

Acesso por meio de link 
e\ou instruções a serem 
enviadas previamente 
para o contato 
eletrônico do candidato. 

Acesso por meio de link 
e\ou instruções a serem 
enviadas previamente 
para o contato 
eletrônico do candidato. 

Acesso por meio 
de link e\ou 
instruções a 
serem enviadas 
previamente para 
o contato 
eletrônico do 
candidato. 

Acesso por meio de link 
e\ou instruções a serem 
enviadas previamente para 
o contato eletrônico do 
candidato. 

Pré-requisitos 
  

• Estar matriculado na 
UFBA há pelo menos dois 
(02) semestres; 
• Estar cursando farmácia, 
ciências da computação, 
comunicação ou áreas 
afins. 
• Importante: Afinidade e 
habilidades com 
tecnologias digitais e 
plataformas para ensinos 
remotos. 

• Estar regularmente 
matriculado no curso de 
Farmácia da UFBA; 
• Ter sido aprovado no 
componente curricular 
FAR181 – Farmacologia 
Integrada, com no 
mínimo, média 7,0 (sete 
inteiros); 
• Dispor de carga 
horária de 12 horas 
semanais para as 
atividades de monitoria. 
• Importante: Afinidade 
e habilidades com 
tecnologias digitais 
incluindo plataformas 
de ensino. 

• Ter cursado FAR141 
• Ter experiência no uso 
dos seguintes 
programas: Pymol, 
Marvin Sketch. 

• Aberto a 
todos/as 
estudantes de 
qualquer 
semestre; 
• Preferência a 
estudantes que 
tenham interesse 
na abordagem 
antropológica da 
Assistência 
Farmacêutica  

 

• Estar matriculado no 
semestre letivo 
suplementar (SLS) vigente 
na UFBA; 
• Estar cursando a 
graduação na área de 
saúde ou de exatas na 
UFBA, com domínio das 
ferramentas e tecnologias 
da plataforma Moodle e 
outras plataformas digitais. 
 
 

Seleção e 
Avaliação 

• Peso 4: Entrevista;                  
• Peso 3: Histórico;                   
• Peso 3: Carta de 
intenção.    
 
Nota Final = somatório de 
pontos das avaliações;  
* Serão desclassificados 
os candidatos com 
pontuação inferior a 7,0 

• Peso 4: avaliação oral 
(Anti-hipertensivos; 
Antidiabéticos, 
Ansiolíticos e hipnóticos-
sedativos);                 
• Peso 4: Entrevista;                   
• Peso 2: Análise 
curricular. 
 
Nota Final = somatório 
de pontos das 
avaliações. 
* Serão desclassificados 
os candidatos com 
pontuação inferior a 7,0 

• Peso 7: Entrevista  
• Peso 1: Interpretação 
de curva de dissociação; 
• Peso 2: Análise de sítio 
(sessão do pymol 
enviada pelo docente). 
 
Nota Final = somatório 
de pontos das 
avaliações;  
* Serão desclassificados 
os candidatos com 
pontuação inferior a 7,0 

Nota Final = 
somatório de 
pontos das 
avaliações;  
* Serão 
desclassificados 
os candidatos 
com pontuação 
inferior a 7,0 

• Peso 2: Currículo lattes; 
• Peso 2: Histórico escolar 
(Coeficiente de 
rendimento – CR); 
• Peso 4: Entrevista (serão 
abordados e avaliados 
pontos como: o interesse 
do estudante de 
participação do projeto, 
disponibilidade de horário 
e domínio das ferramentas 
digitais para auxílio no SLS) 
 
Nota Final = somatório de 
pontos das avaliações;  
* Serão desclassificados os 
candidatos com 
pontuação inferior a 7,0 
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4. CRONOGRAMA DE INÍCIO E TÉRMINO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 
 

 

• FAR107, 
FARC23, 
FAR82, 
FARA44 e 
FARA01 

• FAR82 

FAR181 -Farmacologia 
Integrada 

FAR141 - Química 
Farmacêutica III 

FARC 20- Tópicos 
Especiais em 
Assistência 

Farmacêutica 

FARA71, FARC27, 
FARC29 e FARC31 

Início 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020 

Fim 18/12/2020 17/12/2020 12/12/2020 18/12/2020 17/12/2020 

 
As atividades do(a) monitor(a) estão especificadas no Edital PROGRAD/UFBA Nº. 002/2020- Programa de Monitoria com Bolsa. 
 
 

 
Salvador, 02 de setembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Profa. Tânia Fraga Barros 
Diretora da Faculdade de Farmácia 

Classificação e 
Resultado 

A nota final definirá a 
ordem de classificação, de 
acordo com o número de 
vagas. 
1° colocado será alocado 
no projeto de monitoria 
para grupo de Disciplinas  
2° colocado será alocado 
no projeto de monitoria 
da Disciplina FARA 82- 
Gestão e planejamento 
de serviços de saúde  

A nota final definirá a 
ordem de classificação, 
de acordo com o 
número de vagas. 
 

A nota final definirá a 
ordem de classificação, 
de acordo com o 
número de vagas. 
 

A nota final 
definirá a ordem 
de classificação, 
de acordo com o 
número de vagas. 
 

A nota final definirá a 
ordem de classificação, de 
acordo com o número de 
vagas. 
 

Critérios de 
Desempate 

1° Desempenho na 
Entrevista; 
2° Maior pontuação na 
carta de intenção.  

1° Desempenho na 
avaliação oral;  
2° Desempenho na 
entrevista. 
 

1° Nota de análise de 
sítio. 
 

1º Maior CR. 
1° Desempenho na 
entrevista;  
2° Histórico escolar. 

Recurso 

Até dois dias após a 
divulgação dos resultados, 
em texto escrito de 
próprio punho, com 
clareza e nitidez 
caligráfica, devidamente 
assinado, escaneado e 
enviado para o e-mail  
neilapp@ufba.br c\c para 
joslene@ufba.br. 
Resposta do recurso será 
divulgada até 27/09. 
 

Até 24 horas após a 
divulgação dos 
resultados, em texto 
escrito de próprio 
punho, com clareza e 
nitidez caligráfica, 
devidamente assinado, 
escaneado e enviado 
para o e-mail 
max.viana@ufba.br. 
Resposta do recurso 
será divulgada até 
27/09. 

Até as 18:00 h do dia 
21/09,  em texto escrito 
de próprio punho, com 
clareza e nitidez 
caligráfica, devidamente 
assinado, escaneado e 
enviado para o e-mail 
castilho@ufba.br. 
Resposta do recurso 
será divulgada até 
23/09. 

Até as 18:00 h do 
dia 25/09, em 
texto escrito de 
próprio punho, 
com clareza e 
nitidez caligráfica, 
devidamente 
assinado, 
escaneado e 
enviado para o   
e-mail 
thaisrpenaforte@
gmail.com.  
Resposta do 
recurso será 
divulgada até 
27/09. 

Até 24 horas após a 
divulgação dos resultados, 
em texto escrito de próprio 
punho, com clareza e 
nitidez caligráfica, 
devidamente assinado, 
escaneado e enviado para 
o e-mail 
carvalhos.carina@ufba.br. 
Resposta do recurso será 
divulgada até 27/09. 

mailto:neilapp@ufba.br
mailto:joslene@ufba.br
mailto:max.viana@ufba.br
mailto:castilho@ufba.br
mailto:carvalhos.carina@ufba.br

