
CRONOGRAMA DAS PROVAS DE MONITORIA 
EDITAL Nº 04/SID/CTS/ARA/2020 

 
 
 
A SECRETARIA INTEGRADA DE DEPARTAMENTOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE DO CAMPUS ARARANGUÁ DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA, resolve: 
 
 
1. Divulgar o cronograma das provas online do processo de seleção de monitores do edital 04/SID/CTS/ARA/2020. 
 

 

Disciplina Data da 
prova 

Horário da 
prova 

Link da prova Observação 

DEC7504 - Análise de Sinais 
e Sistemas Lineares 

02/09/2020 13:00 http://meet.jit.si/provaDEC7504  

DCS7457 - Fisioterapia em 
Geriatria 

31/08/2020 08:30 https://conferenciaweb.rnp.br/
webconf/monitoria-fisioterapia-

em-geriatria 

As etapas da seleção serão 
compostas por uma prova 
objetiva e entrevista on line 

CIT7584 – Estrutura de 
Dados e Algoritmos 

01/09/2020 18:30 https://moodle.ufsc.br/course/v
iew.php?id=124763 

Avaliaçao escrita 

CIT7598 - Desenvolvimento 
de Sistemas Web 

01/09/2020 20:00 https://moodle.ufsc.br/course/v
iew.php?id=124763 

Avaliaçao escrita 

DEC7125 - Estruturas de 
Dados I 

28/08  e 
01/09 

9:00 Etapa 1 
https://meet.google.com/qek-

hrph-tzk 

A seleção consiste em 
resolver um desafio. Na etapa 

http://meet.jit.si/provaDEC7504
https://meet.google.com/qek-hrph-tzk
https://meet.google.com/qek-hrph-tzk


 
Etapa 2 

https://meet.google.com/qek-
hrph-tzk 

 

1 o professor apresenta o 
desafio aos candidatos. Na 
etapa 2 os candidatos 
apresentam suas soluções ao 
professor. 

EES7304 - Energia Solar 
Fotovoltaica 

28/8/2020 14h A ser disponibilizado 
posteriormente. 

Entre em contato com o 
professor pelo email 
giuliano.rampinelli@ufsc.br, 
até o dia 27/08  para receber 
o link e instruções sobre a 
avaliação. O aluno que não 
contactar o docente até esse 
dia, já será considerado como 
ausente e não realizará a 
prova do dia 28/08. 

DCS7489 - Fisioterapia em 
Cardiologia II 

28/08/2020 09:00 https://conferenciaweb.rnp.br/
webconf/maria-cristine  

A seleção será composta por 
entrevista, resolução de dois 
casos clínicos e apresentação 
da nota da disciplina de 
Fisioterapia em Cardiologia II 
por meio do histórico escolar 
do aluno. 
A nota final será a média das 
três notas que terão peso 10 
cada uma.  

CIT7203 - Informática na 27/8/2020 16h30 A ser disponibilizado A seleção será composta por 

https://meet.google.com/qek-hrph-tzk
https://meet.google.com/qek-hrph-tzk
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/maria-cristine
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/maria-cristine


Educação I posteriormente. prova escrita, atividade 
prática e entrevista online. 
Entre em contato com a 
professora pelo email 
patricia.fiuza@ufsc.br, até o 
dia 27/08 às 16 horas para 
receber o link e instruções 
sobre a avaliação. 

DCS7458 - Cinesioterapia 02/09/2020 13:00 https://forms.gle/Wdmm7rJN8y
sbDLRXA 

A seleção consistirá na média 
das seguintes avaliações, de 
igual peso: 1) prova objetiva; 
2) nota na disciplina de 
Cinesioterapia cursada.  
Obs: entrar em contato com a 
professora pelo e-mail 
heloyse.kuriki@ufsc.br até o 
dia 31/08, 12:00h, para obter 
maiores informações. Enviar 
histórico escolar em que 
conste a nota da disciplina em 
anexo.  

DEC7536 - Projeto e Análise 
de Algoritmos 

01/09/2020 9:00 A ser disponibilizado 
posteriormente. 

Entre em contato com o 
professor pelo email 
a.sobieranski@ufsc.br, até o 
dia 28/08  para receber o link 
e instruções sobre a 
avaliação. O aluno que não 
contactar o docente até esse 

https://forms.gle/Wdmm7rJN8ysbDLRXA
https://forms.gle/Wdmm7rJN8ysbDLRXA
mailto:heloyse.kuriki@ufsc.br
mailto:a.sobieranski@ufsc.br


dia, já será considerado como 
ausente e não realizará a 
prova do dia 01/09. 

 

 

 

 

Araranguá, 26 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

Valdirene Motta Hahn Gonçalves 
Coordenadora de Apoio Acadêmico do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde  

Portaria 458/2020/GR 
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