
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO – UNILEÃO 

Coordenação de Pesquisa e Extensão – COPEX 

Programa Institucional de Monitoria 

Aditivo nº 3/2021 

 

 

A Coordenação de Pesquisa e Extensão - COPEX - da Unileão, torna público o presente 

aditivo ao Edital nº 02/2021, com a alteração das seguintes disposições: 

 

 

Onde lê-se: 

 

5. Das Provas 

 

5.1 As provas práticas, entrevistas e etc. ocorrerão no dia 09 de abril de 2021, nos turnos 

da manhã e da tarde. Os horários serão definidos em publicação posterior no site da Unileão. 

5.2 As provas teóricas serão realizadas no Campus Saúde, para todos os cursos de 

graduação da UNILEÃO de 5 a 8 de abril de 2021. Os horários serão definidos em publicação 

posterior no site da Unileão. 
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5. Das Provas 

 

5.1 As provas teóricas e práticas serão substituídas pela elaboração de um plano de 

monitoria que deve obrigatoriamente seguir modelo padrão enviado pela COPEX para o e-mail de 

todos os inscritos no processo seletivo. 

5.2 O e-mail disponibilizado para envio do Plano de Monitoria é: 

monitoria@leaosampaio.edu.br e o prazo para envio é de 05/04/2021 a 08/04/2021 até as 21:00 horas. 

5.3 O envio de e-mails fora do prazo e horário estabelecido não será considerado. 
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7. Da Seleção 

 

7.1 A classificação dos candidatos, até o limite do número de vagas recomendadas 

para cada disciplina, será realizada de acordo com a ordem decrescente da média ponderada (M) 

entre a nota obtida na(s) prova(s) de seleção (P), a nota obtida na disciplina (D) e a média global 

(MG), com pesos 5, 3 e 2 respectivamente, calculada conforme a seguinte expressão: M = (Px5) + 

(Dx3) + (Cx2)/10 ≥ 8,0. 

7.2 Caso a disciplina possua prova prática, a nota (P), descrita acima será calculada pela 

média aritmética da nota da prova escrita com a nota da prova prática. 

7.3. Eliminar-se-á o candidato que não obtiver nota (P) igual ou superior a 8,0 (oito) na 

(s) prova (s) de seleção mencionada (s) no parágrafo anterior. 

7.3.1. Não poderá concorrer a seleção de monitoria, o candidato que não possuir a nota 

da disciplina (D) maior ou igual a 7,0 (sete). 

7.3.2. Será aprovado o candidato que obtiver, na média final da seleção de monitoria, 

nota mínima igual ou superior a 8,0. 

7.4. Em caso de empate, classificar-se-á o candidato que obtiver a maior nota na (s) prova 

(s) de seleção. Persistindo o empate, será classificado o candidato que tenha obtido a maior nota na 

disciplina. Persistindo o empate, será classificado o candidato que tenha maior idade. 
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7.1 A classificação dos candidatos, até o limite do número de vagas recomendadas 

para cada disciplina, será realizada de acordo com a ordem decrescente da média ponderada (M) 

entre a nota obtida no plano de monitoria (P), a nota obtida na disciplina (D) e a média global (MG), 

com pesos 5, 3 e 2 respectivamente, calculada conforme a seguinte expressão: M = (Px5) + (Dx3) + 

(Cx2)/10 ≥ 8,0. 

7.2 Eliminar-se-á o candidato que não obtiver nota (P) igual ou superior a 8,0 (oito) no 

plano de monitoria de seleção mencionada (s) no parágrafo anterior. 

7.3 Não poderá concorrer a seleção de monitoria, o candidato que não possuir a nota da 

disciplina (D) maior ou igual a 7,0 (sete). 

 

 

 



 

7.4 Será aprovado o candidato que obtiver, na média final da seleção de monitoria, nota 

mínima igual ou superior a 8,0. 

7.5 Em caso de empate, classificar-se-á o candidato que obtiver a maior nota na (s) prova 

(s) de seleção. Persistindo o empate, será classificado o candidato que tenha obtido a maior nota na 

disciplina. Persistindo o empate, será classificado o candidato que tenha maior idade. 
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8. Divulgação do Resultado 

 

8.1. O resultado parcial será divulgado pela COPEX no dia 14 de abril de 2021. 

8.2. O resultado final será divulgado em 19 de abril de 2021 no site da Unileão. 
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8. Divulgação do Resultado 

 

8.1. O resultado parcial será divulgado pela COPEX no dia 16 de abril de 2021. 

8.2. O resultado final será divulgado em 22 de abril de 2021 no site da Unileão. 
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De 15 a 22 de março Realização das inscrições 

26 de março Divulgação das inscrições deferidas 

De 5 a 8 de abril Realização de provas teóricas 

09 de abril Realização de provas práticas 

14 de abril Divulgação do resultado parcial 

15 de abril) até às 21h) Interposição de recursos 

16 de abril Resultado da análise de recursos 

19 de abril Divulgação do resultado final 

23 de abril Admissão dos candidatos aprovados 
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ANEXO 1 

 

De 15 a 22 de março Realização das inscrições 

26 de março Divulgação das inscrições deferidas 

De 5 a 8 de abril Envio de Plano de Trabalho para monitoria  

16 de abril Divulgação do resultado parcial 

19 de abril (até às 21h) Interposição de recursos 

20 de abril Resultado da análise de recursos 

22 de abril Divulgação do resultado final 

26 de abril Admissão dos candidatos aprovados 


