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 UNIDADE: UNAMA ANANINDEUA 

CURSO: BACHARELADO EM FARMÁCIA 

 
 

A Coordenador(a) A d r e a n n e  O l i v e i r a  d a  S i l v a  do Curso de B a c h a r e l a d o  e m  F a r m á  

c i a  da U n a m a  A n a n i n d e u a , no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no inciso II do 

art. 8º da Portaria Nº 36/2005 desta IES, divulga: 

Art. 1º. O Resultado do processo seletivo de monitoria cujo processo de inscrições ocorreu do dia 19 a 

23 de março de 2021. 

Art. 2°. A prova escrita foi realizada, no dia 31/03/2021 ás 15h00 através do link de um formulário de 

questões do Microsoft Forms que foi enviado para o e-mail dos candidatos homologados e constará a 

prova escrita.  

Art. 3º.  A banca examinadora foi constituída de 03 (três) professores (as) do curso, ministrantes da 

disciplina afim, sendo um deles, designado pelo Coordenador do Curso para presidir os trabalhos. 

Art. 4º.  A Homologação ocorreu mediante a entrega correta de todos os documentos solicitados dentro 

do período estipulado de inscrições.  

Art. 5º.  Os casos omissos serão resolvidos por esta Coordenação do curso.  

Art. 6º. Não haverá revisão ou alteração do prazo de entrega dos documentos.  

Art. 7º. Os candidatos com as inscrições homologadas realizaram a prova escrita no dia e horário 

estipulado conforme edital. O não comparecimento para realização da prova escrita acarretará em eliminação 

do processo de seleção de monitoria.  

Art.8°. Candidatos com média abaixo de 7,0 pts ou não comparecimento para realização da prova serão 

desclassificados. 

Art. 9°. A nota final dos candidatos foi calculada seguindo a média do histórico + prova escrita como reforça 

as orientações do Art. 4° do Edital de Monitoria e o veredito final da nota dada pelo professor com base na 

entrevista realizada pelo professor responsável com o candidato (caso fosse necessário para disciplinas que 

presentaram concorrência ou empate entre candidatos).  

Art. 10°. Divulga-se a tabela abaixo do RESULTADO FINAL dos candidatos APROVADOS no processo 

seletivo de monitoria.  

NOME DO CANDIDATO 
TURNO PARA 

ATUAÇÃO 
DISCIPLINA 

RESULTADO 

Mary Glauciane Silva Manhã Farmacognosia Pura APROVADA 

Rafaela da Silva Zamprogno Tarde 
Microbiologia e 

Imunologia 
APROVADA 
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Lesly Gabrielly Matos Sousa Noite Farmacognosia Pura APROVADA 

Ariely Ayma Bentes de Almeida Noite Cosméticos e Sanificantes APROVADA 

Adria Carvalho da Costa Noite Patologia APROVADA 

Bruno dos Reis  Noite Farmacologia básica APROVADO 

Danilo David da Silva Mamani Manhã Farmacologia básica APROVADO 

Érica Souza Reis Tarde Parasitologia APROVADA 

Leonan Cordeiro de Oliveira Manhã Imunologia clínica APROVADO 

Flávio Araújo Pereira Noite 
Controle de qualidade 

fisico-químico 
APROVADO 

Ana Catarina Batista dos Santos  Noite Biologia Molecular APROVADA 

Jaqueline da Trindade Valente Manhã Cosméticos e Sanificantes APROVADA 

 
 
 
 

Ananindeua, 14 de abril de 2021.  
 
 
 

 
 
 
 
COORDENADOR DO CURSO  ____________________________________ 


