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FACULDADE CHRISTUS 
 

 

 
PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – MONITORIA (PID) 

VICE-DIRETORIA ACADÊMICA 

EDITAL 17/10 

 

     MONITORIA DO CHA V 

A Vice-Direção Acadêmica e a Comissão de Acompanhamento do Programa de Iniciação à 
Docência-Monitoria do Curso de Medicina da FACULDADE CHRISTUS, constituídas, 
respectivamente pela Coordenação de Pesquisa e Monitoria e a Supervisão do Campus Parque 
Ecológico, tornam pública a abertura de inscrições para o Programa de Iniciação à Docência e 
Monitoria do ano de 2010 para o CHA V do CURSO DE MEDICINA, , que serão realizadas no 
período de 30 de novembro 20 de dezembro de 2010 das 9h às 18h, de acordo com o horário 
de funcionamento da recepção de andar de cada curso.   
 
1. OBJETIVO GERAL 

Estimular a prática da iniciação à docência e o desempenho intelectual do estudante 
monitor através de sua maior interação com a área de estudo, levando ao corpo discente o 
aperfeiçoamento na disciplina. 

 
2. ATRIBUIÇÕES 

2.1. Estudantes Monitores 

� Auxiliar os professores na execução de atividades didáticas da disciplina/ tema correlato. 

� Estar presente nas atividades práticas previstas no plano de ensino de cada 
disciplina/área/tema. 

� Respeitar os procedimentos operacionais traçados pela coordenação do curso. 

� Elaborar relatório mensal e semestral seguindo os formulários M3 e M4 respectivamente, 
sobre as tarefas desenvolvidas, seguindo os prazos estabelecidos pela Coordenação de 
Pesquisa e Monitoria. 

� Dedicar-se às atividades de monitoria, cumprindo 8 horas semanais. 

� Inscrever e apresentar ARTIGO do trabalho no Programa de Monitoria no VII 
ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUISA E À DOCÊNCIA e V ENCONTRO DE 
PESQUISADORES DA FACULDADE CHRISTUS; em junho de 2011. 

� Entregar cronograma semestral de atividades do monitor referente à disciplina/ tema em 
data estabelecida pela coordenação do curso. 

� Comparecer às reuniões de acompanhamento conforme previsto no cronograma de 
atividades da Coordenação de Pesquisa e Monitoria. 

� A Monitoria será para o CHA V. 

� Participar do treinamento, que será realizado pelo professor Medeiros, no período de 17 a 
29 de janeiro de 2011. 
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2.2. Professores Orientadores 

� Apresentar os temas da prova teórica para seleção do(s) candidato(s) na Coordenação 
de Curso ou de Pesquisa. 

� Propiciar ao corpo discente instrumentos e orientações voltados ao exercício da 
iniciação à docência, objetivando o desenvolvimento continuado dos Estudantes através 
da prática de monitoria. 

� Elaborar o Plano de Orientação ao Estudante monitor (M2) referente à disciplina que 
leciona, apresentando-a ao Coordenador para troca de sugestões. 

� Assinar o termo de compromisso como Professor Orientador do Programa de Monitoria. 

� Acompanhar a freqüência dos Estudantes Monitores, registrando-as em relatórios 
mensais. 

� Emitir o relatório semestral de acompanhamento dos Estudantes Monitores (M4) 
enviado-o à Coordenação de Pesquisa e Monitoria. 

� Orientar e acompanhar os monitores na produção do ARTIGO CIENTÍFICO para 
apresentar no VIII Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência e VI Encontro de 
Pesquisadores da Faculdade Christus. 

� Estimular a apresentação do trabalho em congressos e seminários de iniciação à 
docência. 

� Apresentar, após 6 (seis) meses de desenvolvimento do projeto, um relatório de 
avaliação do Estudante (formulário modelo M-5). 

� Dar o suporte necessário ao Estudante no tocante ao preenchimento e entrega dos 
formulários exigidos. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições estarão abertas no período de  30 de novembro a 20 de dezembro de 
2010, das 9h às 18h, de acordo com o horário de funcionamento da recepção de andar do 
Curso de Medicina da Faculdade Christus. 

3.2. A inscrição será efetuada mediante a entrega dos seguintes documentos: 

� Formulário M-1, que deverá ser entregue em 3 cópias impressas. O formulário poderá ser 
obtido no site www.fchristus.com.br, no “Aluno on-line”; 

� Cópia do histórico acadêmico atualizado, disponível no aluno “on-line”; 

� Declaração atualizada do candidato atestando sua atual disponibilidade para cumprir as 8 
(oito) horas semanais incluindo os sábados. 

 

 

4. BOLSA DE MONITORIA 

4.1. A bolsa terá vigência de 6 (seis) meses, com início em primeiro de fevereiro de 2011 e 
término para 31 de julho de 2011. 

4.2. Os bolsistas serão contemplados com bolsa de 10% (dez por cento) de desconto para o 
Curso de Medicina (desconto na mensalidade durante o período de vigência do programa 
de Monitoria). 
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4.3. Não é permitida a acumulação da bolsa da monitoria com qualquer outra que seja 
concedida por esta IES. A concessão da referida bolsa não dá ensejo ao pagamento de 
benefício direto ao contemplado; mas autoriza, tão somente, a concessão de desconto na 
mensalidade, quando for o caso. 

4.4. É proibida a participação simultânea do estudante (bolsista e não bolsista) em outros 
programas desta IES que requeiram dedicação de carga horária.  

4.5. O Estudante deve estar regularmente matriculado e ter cursado do 5º ao 8º semestre.  
 

 
5. REQUISITOS DO ESTUDANTE – MONITOR 

 5.1. Estar regularmente matriculado no Curso de Medicina da Faculdade Christus. 

5.2. Possuir Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) maior que ou igual a 6,0 (seis). 

5.3. Estar cursando ou ter sido aprovado na disciplina / tema / área em que pretende ser monitor 
com média maior ou igual a 7,0 (sete). 

 
6. BENEFÍCIOS PARA O ESTUDANTE- MONITOR 

6.1. O Estudante bolsista receberá um certificado de iniciação à docência e bolsa de 10% 
(para o curso de Medicina) na sua mensalidade. 

6.2. O Estudante não bolsista receberá um certificado de iniciação à docência. 

6.3. Os direitos dos Estudantes monitores, bolsistas ou não bolsistas, estão condicionados ao 
cumprimento integral dos deveres previstos neste Edital e nos regulamentos específicos de 
cada curso. 

 

7. DA SELEÇÃO 

 

7.1. Das Provas 

� A relação dos temas a serem abordados na prova de seleção das vagas remanescentes 
de monitoria está descrita no anexo I deste Edital; 

� A prova para as vagas de monitoria do CHA V será executada a partir do sorteio de 
3(três) temas do conteúdo programático proposto previamente pelo professor orientador 
de cada área, validado por parte da Coordenação de Pesquisa e Monitoria; 

� A prova será dissertativa e cada tema deverá ser discorrido em, no máximo 40 linhas, 
sendo atribuída a cada tema uma nota que deve variar de zero a 10,0 (dez). A nota da 
prova será a média aritmética da nota dos 3 temas abordados. 

� A prova para a monitoria do CHA V será realizada dia 12 de janeiro de 2011, de 
acordo com a definição da Coordenação de Pesquisa e Monitoria, as 9:00 horas.  

� A prova para a monitoria do CHA V constará de apenas uma fase (prova escrita).  

� A falta ou atraso para a realização da prova enseja a eliminação do candidato, não 
cabendo recursos para esta situação. 
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7.2. Da Aprovação  

� Será aprovado o candidato que obtiver média igual a ou maior que 7,0 (sete). 

� Para cada módulo do curso de Medicina e, cada turno (se aplicável), os candidatos serão 
classificados em ordem decrescente, de acordo com a nota obtida. 

� Os candidatos concorrentes às vagas das disciplinas com dois turnos de atuação (manhã 
e tarde) serão classificados em listas distintas, sendo a da manhã composta por 
estudantes matriculados no turno tarde e vice-versa. Nesse caso, ficará como bolsista o 
candidato com maior média, independente de turno. Será selecionado como não bolsista 
o candidato mais bem classificado na lista do turno diferente do bolsista. 

� No caso de empate, serão obedecidos, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate:    

o Maior média no tema/área (Estudantes do Curso de Medicina) que pretende ser 
monitor; 

o Maior número de horas aulas cursadas; 
o Maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). 

 
7.3. A divulgação do resultado final será realizada no dia 17 de janeiro de 2011. Os aprovados 

a partir dessa data estarão à disposição do professor Medeiros para treinamento em GO, 
entre os dias 17 a 20 de janeiro de 2011. 

7.4. A assinatura do Termo de Compromisso acontecerá no dia 17 de janeiro de 2011 em 
locais e horários a serem divulgados pela Coordenação de Pesquisa de Monitoria. 

7.5. O não comparecimento do candidato aprovado para a assinatura do Termo de 
Compromisso na data e horários especificados ensejará a convocação imediata dos 
candidatos classificáveis. 

7.6. A assinatura do termo de compromisso está vinculada à apresentação do histórico escolar, 
comprovando a obtenção, por parte do candidato, de média maior ou igual a 7,0(sete) na 
disciplina / área / tema em que exercerá as atividades de monitor. 

 
8. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS  

Para o período de 17 de janeiro a 31 de julho de 2011, o número de vagas para o 
Estudante bolsista e não bolsista está determinado no quadro 1. 

 
Quadro 1 - Número de vagas para os Estudantes bolsistas/não bolsistas. 

Curso Bolsistas Não bolsistas 

Medicina - CHA V 01 01 

Total: 02 vagas   

 
 

9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIA 

 

9.1. As regras e critérios de acompanhamento e avaliação do programa estão definidas e 
regulamentadas em norma específica. 
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9.2. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas junto ao Programa de Iniciação à 
Docência-Monitoria dos cursos da área da saúde da Faculdade Christus, poderá haver 
suspensão temporária do programa no que concerne ao professor e desligamento do 
Estudante e/ou professor, a critério da Vice-Direção e da Comissão de Acompanhamento 
do programa. Se o estudante desligado tiver a qualificação de bolsista, a bolsa poderá ser 
transferida para o monitor não bolsista com maior nota no processo seletivo, sendo 
chamado o primeiro candidato classificável para ocupar a vaga de não bolsista. Caso não 
exista monitor não bolsista, será chamado imediatamente o primeiro candidato classificável 
para assumir a vaga. 

 

9.3. O desligamento (temporário ou definitivo) do professor orientador poderá ensejar o 
desligamento do seu monitor. Na ocorrência dessa hipótese, o monitor perde o direito ao 
desconto (se for bolsista).    

Parágrafo único. No caso de desligamento de professor, se houver no curso outro professor 
ministrando a mesma disciplina/tema/módulo para a qual foi aprovado o monitor, caberá à 
Comissão de Acompanhamento do Programa de Monitoria a decisão sobre a eventual 
realocação do Estudante.  

 

10. CLÁUSULA DE RESERVA 

As Coordenações de Pesquisa e Geral do Curso de Medicina, a Vice-Direção e a Supervisão do 
Campus Parque Ecológico reservam-se o direito de resolver os casos omissos bem como as 
situações não previstas no presente edital. 

 

11. DOS RECURSOS 

Das decisões tomadas pela Vice-Direção Acadêmica e Comissão de Acompanhamento do 
Programa de Iniciação à Docência-Monitoria do Curso de Medicina da Faculdade Christus, não 
caberá qualquer recurso.  
 
 
 

Fortaleza, 30 de novembro de 2010. 
 

____________________________________________ 
Prof. Msc. José Carlos Gomes de Freitas Teixeira 

Vice-Diretor Acadêmico. 
 

_____________________________________________ 
Profa. Msc. Isabelle Cerqueira S. Ferreira 

Supervisora do Campus Parque Ecológico. 
 

_______________________________________________ 
Profa. Msc. Olga Vale Oliveira Machado 

Coordenadora de Pesquisa e Monitoria do Curso de Medicina. 
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ANEXO I – CURSO DE MEDICINA 
 
Conteúdos para as provas de seleção:  
 

CHA V – Prof. Francisco das Chagas Medeiros, Profa. Joseleda Aguiar Pinto e Profs. Leiria 
de Andrade Neto/João Aragão Ximenes Filho 

 
ÚNICA FASE (Prova teórica): 

No dia da prova UM TEMA DE CADA será sorteado: GO, pediatria e Oftalmo/Otorrino: 
Tópicos: 

 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA  
1. Prevenção do CA Ginecológico (mama, colo uterino, endométrio-ovário) 
2. Planejamento familiar (anticoncepção, infertilidade) 
3. Anamnese e exame físico ginecológico 
4. Ginecologia da infância e adolescência  
5. Hemorragia do 1º trimestre  
6. Assistência ao pré-natal 
7. Comunicação médico paciente. 
8. Anamnese ginecológica 
9. O exame físico ginecológico (incluindo as mamas) 
10. Coleta do papanicolaou 
11. A prescrição médica 
12. Diagnóstico do trabalho de parto 

 
 

PEDIATRIA 

1. Semiologia do RN e da Criança normal  
2. Prematuridade e distúrbios respiratórios 
3. Aleitamento materno, medicações e alimentação durante o aleitamento  
4. Atenção ao RN na sala de parto e Assistência ao RN de alto risco  
5. Infecção peri-natal e manuseio das patologias  neonatais mais prevalentes, incluindo a 

doença Hemolítica do Recém-Nascido 
6. Fisiopatologia dos sinais e sintomas das afecções respiratórias, parasitárias e 

gastrointestinais na infância               
7. Crescimento e Desenvolvimento da criança normal  
8. Vacinações-Programa do MS/SBP  
9. Principais doenças infecciosas e parasitárias (tuberculose, meningites, febre reumática, 

pneumonias, parasitoses intestinais, doença diarréica). 
10. Doenças Exantemáticas 
11. Desnutrição 
12. Desidratação (causas, diagnóstico e tratamento).  
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ANEXO I – CURSO DE MEDICINA 
 
Conteúdos para as provas de seleção:  
 

 

OFTALMOLOGIA / OTORRINOLARINGOLOGIA  

1. Exame clínico oftalmológico (incluindo anamnese e exame físico) e fisiopatologia dos sinais 
e sintomas mais comuns em oftalmologia. 

2. Fisiologia do olho, da visão e dos anexos oculares 
3. Anamnese em oftalmologia 
4. Características gerais das doenças oculares 
5. Urgências e trauma ocular. 
6. Prevenção da cegueira no adulto. 
7. Síndromes do olho vermelho. 
8. Exame clínico otorrinolaringológico e fisiopatologia dos sinais e sintomas mais comuns em 

otorrinolaringologia. 
9. Fisiologia, semiologia de nariz e cavidades paranasais 

a) Diagnostico e tratamento clinico ou cirúrgico das patologias:  
b) Rinites agudas e crônicas - Rinite Alergica. Sinusites agudas e crônicas.  

Epistaxe. 
10. Fisiologia, semiologia da orelha externa, media e interna.  

Diagnostico e tratamento clínico ou cirúrgico das patologias; 
a) Otite externa, Otite média aguda. Otite média crônica e simples,  
b) Colesteatomosa, serosa tuberculosa.   
c) Semiologia auditiva. 
d) Semiologia vestibular.  
e) Vertigens, otoesclerose. 

11. Fisiologia, semiologia da laringe.  Diagnostico e tratamento clínico ou cirúrgico das 
patologias:  
a) Laringites agudas. Laringites crônicas.  

12. Semiologia na amígdala. Diagnóstico e tratamento clinico ou cirúrgico das patologias. 
Anginas. Amigdalite crônica. Adenoidite aguda. Hipertrofia das vegetações adenóides.  

13. Urgências em ORL- Corpo estranho de faringe, Corpo estranho de laringe, Surdez súbita, 
Corpo estranho de ouvido, Lesões de boca e faringe. 

 
 


