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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 das homologações das inscrições do processo seletivo de monitoria cujo processo de 

inscrições ocorreu do período de 27/02/23 a 06/03/2023. 
 
Art. 2º.   O processo seletivo será realizado no dia 10 de março de 2023 (sexta-feira) de 15h30 as 17h30 

na sala 210 e constará de prova escrita sobre todos os assuntos do programa da disciplina à qual o (a) discente 
está se candidatando, além da avaliação do histórico escolar do candidato.  
 

 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 deverão realizar a prova escrita no dia e horário 
estipulado conforme edital, no horário mencionado no edital. O não comparecimento para realização da prova 
escrita acarretará em eliminação do processo de seleção de monitoria. 

 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
TURNO PARA 

ATUAÇÃO 
DISCIPLINA 

Ana Cecília Bonfim de carvalho Noite Imunologia e Patologia 

Anny Karoline Ribeiro Ramos Noite Imunologia e Patologia 

Bárbara Letícia Braz Conceição Manhã Imunologia e Patologia 

Moises Ferreira de Miranda Noite 
Fundamentos de 
Farmacotécnica 

Bruno dos Reis Cordeiro Noite Bioquímica Clínica 

Jade Geovana Galvão Sousa Tarde Bromatologia 

Emanoelle das Neves Martins Noite Microbiologia e Parasitologia 

Emerson Reis dos Santos Noite Farmacognosia Pura 

Anna Júlia Santa Brígida Lopes Noite Farmacognosia Pura 

Lucas de jesus do Nascimento 
Pereira 

Manhã Química Analítica Qualitativa 

Tamires Serra de Souza Noite Química Analítica Qualitativa 

 
 

Ananindeua , 07, de Março de  2023. 
 
COORDENADOR DO CURSO  ________________________________________________ 


