
 

 

Anexo ao EDITAL Nº 12/2018, DO PROGRAMA DE MONITORIA – 2018/2019 – CURSO DE MEDICINA 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O número de vagas para os estudantes bolsistas e não bolsistas está determinado no item 3 deste 

anexo. 

1.2 Poderão concorrer às vagas disponíveis neste edital, somente acadêmicos(as) do curso de medicina 

regularmente matriculados(as) em 2018.1, que estejam cursando entre o 1º e o 9º semestre (de acordo 

com a indicação no ítem 3 deste anexo), com inscrições deferidas e que apresentem ao final deste 

período letivo: IRA ≥ 7,00.  

1.3 Somente poderá assinar o Termo de Compromisso do Programa de Iniciação à Docência para iniciar as 

atividades como monitor(a), aquele(a) aluno(a) APROVADO(A) no processo seletivo, que apresentar 

IRA ≥ 7,00 (sete) a ser verificado em julho de 2018 e que tiver concluído (com aprovação) a área/tema 

no qual é candidato à monitor(a),. 

1.4 O professor orientador poderá solicitar que o(a) monitor(a) apresente resumos no XVI Encontro de 

Iniciação à Pesquisa e à Docência, em 2019, relatando as produções técnicas realizadas durante a 

vigência deste, com a temática da monitoria. Como exemplo de produção técnica tem-se: organização 

de evento desenvolvido pelos monitores na área/tema da monitoria; desenvolvimento de material 

didático ou instrucional, editoração de livro e similares na área/tema da monitoria; produção de 

tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs), na área/tema da monitoria. 

1.5 Os monitores devem participar de todas as atividades de monitoria agendadas para ele(a), mesmo que 

isso implique em perda de avaliação e falta às suas atividades curriculares. 

1.6 Alunos monitores que faltarem sessões de PBL de sua grande curricular por conta das atividades de 

monitoria, a depender do tutor, poderão ser avaliados na sessão seguinte. Entretanto, atividades cuja 

presença do aluno é indispensável implicarão em nota zero. 

1.7 O(a) monitor(a) deve preencher e enviar eletronicamente, para parecer do professor orientador, o M3 

(formulário mensal) no sistema Unichristus de Pesquisa e Extensão - UNIPEX 

(http://unipex.unichristus.edu.br/aluno), entre os dias 20 e 25 de cada mês, conforme tabela exposta no 

item 2.1.4 deste edital .O relatório mensal (M3) deverá discriminar detalhadamente as atividades 

desenvolvidas pelo(a) aluno(a) monitor(a) (exemplificadas no item 3 deste anexo em cada tema), 

especificando a carga horária dispendida para cada uma delas.  

1.8 Dedicar-se às atividades de monitoria, cumprindo carga horária de 12 horas semanais, conforme 

orientação do Professor. Destas, 2 (duas) horas deverão necessariamente se destinar ao plantão de 

atendimento ao aluno. 

http://unipex.unichristus.edu.br/aluno


 

 
 
2. DAS PROVAS 
 

2.1 O processo seletivo para monitores do curso de Medicina diferirá dependendo da monitoria e estão 

descritos no item 3 deste anexo. 

2.2 Caso o método de avaliação seja uma prova teórica, esta será composta de 20 (vinte) questões 

abertas de resposta curta, com limite máximo de cinco linhas para cada resposta, sendo atribuída a 

cada questão zero a 0,50 (zero vírgula cinquenta) ponto.  

2.3 As questões que compõe a prova de seleção contemplarão os temas do conteúdo programático 

proposto pelo professor orientador de cada área/tema, de acordo com item 3 deste anexo.  

2.4 As provas teóricas serão avaliadas segundo os seguintes parâmetros: 

Critérios para avaliação de cada questão Pontuação máxima 

1. Conhecimento teórico sobre assunto 0,12 

2. Contextualização com a futura atuação profissional 0,12 

3. Comunicação clara e objetiva na escrita 0,13 

4. Utilização correta de termos técnicos 0,13 

 
2.5 Na data das etapas dos processos seletivos, a falta ou o atraso, por 15 minutos ou mais no horário que 

estava planejado para a realização das provas, ensejam na eliminação do candidato, não cabendo 

recursos para essa situação. 

2.6 Para as monitorias em que haverá 2ª fase, esta ocorrerá no período de 18 e 22 de junho de 2018, de 

acordo com a tabela do item 3 deste anexo, em horário a ser divulgado posteriormente.  

2.7 O resultado primeira fase ser divulgado no dia 13 de junho de 2018, no aluno on-line.  

 

2.8  DA CLASSIFICAÇÃO 

a) A nota de corte do processo seletivo é 6,00 (seis). 

b) Para monitoria que têm duas fases no seu processo seletivo, só seguirão para 2ª fase os alunos que 

atingirem a nota de corte (6,00 – seis). 

c) A classificação para o preenchimento das vagas far-se-á obedecendo-se à ordem decrescente do 

número total da nota obtida para a classificação, portanto, os candidatos com maiores notas serão os 

primeiros classificados, independente se há uma ou duas fases de seleção. 

d) Caso a nota de corte não seja atingida, o candidato será DESCLASSIFICADO do processo seletivo e 

não seguirá na etapa seguinte. 

 



 

 

e) Entende-se como CLASSIFICADO, o candidato que obtiver a maior pontuação, em ordem 

decrescente, até o limite de vagas ofertadas com nota igual ou maior que 6,00 (seis).  

f) Entende-se por candidato CLASSIFICÁVEL, o candidato que não obteve pontos suficientes, em 

ordem decrescente, para estar entre os classificados, com nota igual ou maior que 6,00 (seis).  

g) No caso de empate, obedecer-se-ão, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 1º Maior 

IRA; 2º Maior número de horas-aula cursadas; 3º Candidato com maior idade no dia do desempate. 

 

2.9 Os candidatos devem atentar-se aos prazos e datas expressas neste anexo, especialmente ao 

cronograma de seleção, que são específicos para o processo seletivo de monitores para o curso de 

medicina. 

CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

Inscrições 18 de abril a 18 de maio de 2018 

Provas 1ª fase 28 a 31 de maio de 2018 

Resultado 1ª fase 13 de junho de 2018 

Provas 2ª fase 18 a 22 de junho de 2018 

Publicação do Resultado da Monitoria (classificados e classificáveis) 31 de julho de 2018 

Período de assinatura do Termo de Compromisso 03 a 08 de agosto de 2018 

Publicação da Lista de chamada dos classificáveis 13 de agosto de 2018 

Assinatura do Termo de Compromisso dos classificáveis 14 de agosto de 2018 

Publicação do Resultado Final 21 de agosto de 2018 

  



 

3. DESCRIÇÃO DAS MONITORIAS (Quadro resumo) 

Nº Área / Tema Orientador(a) 

Vagas 

(bolsista/não 

bolsista) 

Semestre em curso no 

momento da inscrição 

(2018.1) 

01 Anatomia Humana 
Hermano José Sales Rocha  

Marcos Antônio Alves 

4 bolsistas  

12 não bolsistas  
2° ao 6º semestre 

02 
Histologia e 

Embriologia 
Leandro Lage Rocha  

3 bolsistas 

7 não bolsistas 
1° ao 6º semestre                                   

03 Parasitologia  Kelma Maria Souza Bastos 
1 bolsista 

3 não bolsistas 
2° ao 6º semestre 

04 Farmacologia  Manoel Cláudio Azevedo Patrocínio 
2 bolsistas 

8 não bolsistas 
4° ao 9º semestre 

05 Fisiologia Humana 
Danielle Maia Holanda Dumaresq 

Edson Lopes da Ponte 

2 bolsistas 

5 não bolsistas 
3°ao 7º semestre 

06 Patologia  André Costa Teixeira 
2 bolsistas 

2 não bolsistas 
2° ao 6º semestre 

07 Gestão em Saúde Raimundo José Arruda Bastos 
1 bolsista 

1 não bolsista 
6º e 7º semestre 

08 CHA I  

Maria do Livramento Leitão Vilar 

João Erivan Façanha Barreto  

Clarisse Mourão Melo Ponte  

Gabriel Leitão Perez Maciel 

2 bolsistas 

6 não bolsistas 
1° ao 5º semestre 

09 CHA II 

Carlos José Mota de Lima 

Lucas Silvestre Mendes  

Gabriela Studart Galdino  

Arnaldo Tomé de Souza Santos 

2 bolsistas 

6 não bolsistas 
2° ao 6º semestre 

10 CHA III  

Bráulio Matias Carvalho 

Orivaldo Alves Barbosa 

Renata Maria Araújo Pinto 

2 bolsistas 

6 não bolsistas 
3°ao 6°semestre 

11 CHA IV 

Claudio Maurício Muniz Rodrigues 

Dulce Maria Souza Barreto 

Raquel Lima Sampaio 

Manoela Sales 

2 bolsistas 

6 não bolsistas 
4°ao 6°semestre 

12 CHA V  

Carlos Nobre Rabelo Júnior 

Joyce Façanha 

João Crispim 

Silvia Bonner 

2 bolsistas 

2 não bolsistas 
5° ao 8º semestre 

13 
CHA V - Exame 

Clínico 
Maria do Livramento Leitão Vilar 

2 bolsistas 

6 não bolsistas 
6°ao 8°semestre  

14 CHA VI 

Francisco Roberto Neves Solon 

Arnaldo Aires Peixoto Júnior 

Camila Herculano 

2 bolsistas 

2 não bolsistas 
A partir do 6° semestre 
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15 
CHA VII – Urgências 

Médicas  
Grijalva Otávio Ferreira Costa 

2 bolsistas 

1 não bolsistas 
7º semestre 

16 
CHA VII – Anestesia, 

Cirurgia e Oncologia 
Joaquim José de Lima Silva 

2 bolsistas 

2 não bolsistas 
7º ou 8° semestre 

17 CHA Emergência Daniel Souza Lima 
1 bolsista 

7 não bolsistas 
1º ao 6º semestre  

18 
Temas do módulo 

vertical I 

Luciano Pamplona de Góes Cavalcanti 

Laura da Silva Girão Lopes 

Tereza de Jesus Pinheiro Gomes 

Bandeira/Ito Liberato 

2 bolsistas 

2 não bolsistas 
1°ao 6°semestre. 

19 
Temas do módulo 

vertical II 

Maria Denise Fernandes Carvalho 

Carlos Eduardo Barros Jucá 

Carlos José Mota de Lima 

2 bolsistas 

2 não bolsistas 
2°ao 6º semestre 

20 
Temas do módulo 

vertical III 

Tereza de Jesus Pinheiro Gomes Bandeira  

Elsie Sobreira Kubrusly 

Marcelo Jorge Jacó Rocha 

Juliana Custódio Lima 

2 bolsistas 

2 não bolsistas 
3° ao 6º semestre 

21 
Temas do módulo 

vertical IV 

Cláudia Maria Costa de Oliveira 

Kristopherson Lustosa Augusto 

Lisandra Serra Damasceno 

2 bolsistas 

2 não bolsistas 
4° ao 7º semestre 

22 
Temas do módulo 

vertical V 

Joyce Rodrigues Façanha 
Carlos Nobre Rabelo Júnior 
João Crispim Moraes Lima Ribeiro 

Silvia Bona do Nascimento 

2 bolsistas 

2 não bolsistas 
5º semestre 

23 ISEC II e III 

Cristina Figueiredo Sampaio Façanha 
Jocileide Sales Campos  
Keylla Márcia Menezes de Souza  
Helena Maria Barbosa Carvalho  
Elaine Pedrosa  
Wládia Guimarães Pereira Nogueira  
Dirlene Mafalda Ildefonso da Silveira  
Diana Austregesilo  
Antônio Eusébio Teixeira Rocha  

Shirley Kelly Bede Bruno 

3 bolsistas 

7 não bolsistas 
4º e 5º semestre 



 

3.1 ANATOMIA HUMANA 

ORIENTADORES Hermano José Sales Rocha  

Marcos Antônio Alves 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 4 

Não bolsistas – 12 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
2° ao 6º semestre 

PROCESSO SELETIVO Fase única – prova teórico-prática 

FASE ÚNICA DATA - 29 de maio de 2018 

HORA - 17h00min 

LOCAL - Laboratório de Anatomia 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Anatomia topográfica 

Membro superior 

Cabeça e pescoço 

Tórax 

Abdome 

Membro inferior 

Dorso 

ATIVIDADES DO MONITOR DE ANATOMIA HUMANA (12 horas semanais) 

Para cada módulo é elaborada uma escala das atividades dos monitores em formato de rodízio, a fim de dar 

assistência ao discente. Serão atividades do monitor de anatomia: 

Participar de aulas práticas, no Laboratório de Anatomia, juntamente com os professores, em que são abordadas 

as seguintes temáticas: introdução à medicina, endocrinologia e homeostasia; genética, sistema nervoso e 

cardiologia; sistema respiratório e sistema digestório; sistema urinário, sistema genital masculino e sistema 

locomotor; oftalmologia e otorrino (anatomia do olho e do ouvido) (6 horas semanais). 

Além disso, realizar atividade de revisão todas as sextas-feiras, das 18h às 20h, no laboratório de anatomia (2 

horas semanais). 

Planejar atividades práticas com o coordenador do módulo do CHA I e II Anatomia (2 horas semanais). 

Estudos direcionados para preparação de suas atividades práticas no laboratório de habilidades (2 horas 

semanais). 

 
  



 

 

3.2 HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

ORIENTADORES Leandro Lage Rocha 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 3 

Não bolsistas – 7  

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
1° ao 6º semestre 

PROCESSO SELETIVO Duas fases – 1ª fase – prova teórico-prática 

                      2ª fase – aula expositiva - Sorteio e divulgação 

dos temas para a 2ª fase – 13 de junho de 2018 

1ª FASE DATA - 30 de maio de 2018 

HORA - 18h30min à 20h30min 

LOCAL - Sala de aula a definir 

2ª FASE  

 

DATA - entre 18 e 22 de junho de 2018 

HORA - Horário a definir  

LOCAL - Sala de aula a definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1ª fase 
Tecido epitelial de revestimento: histofisiologia. 
Tecido epitelial glandular: histofisiologia. 
Tecido conjuntivo: definição, funções, origem embriológica, 
características gerais e células. 
Tecido conjuntivo: matriz extracelular e variedades. 
Glândulas endócrinas: histofisiologia. 
 
2ª fase 
Embriologia 
1ª. semana do desenvolvimento embrionário. 
2ª. semana do desenvolvimento embrionário. 
3ª. semana do desenvolvimento embrionário. 
4ª. à 8ª. semana do desenvolvimento embrionário. 
 
Histologia 
Tecido epitelial de revestimento: histofisiologia. 
Tecido epitelial glandular: histofisiologia. 
Tecido conjuntivo: definição, funções, origem embriológica, 
características gerais e células. 
Tecido conjuntivo: matriz extracelular e variedades. 
Glândulas endócrinas: histofisiologia. 
Órgãos linfoides. 

ATIVIDADES DO MONITOR DE HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA (12 horas semanais) 

Participar das aulas práticas nos laboratórios com o professor orientador (4 horas semanais). 
Revisar conteúdo das provas práticas (2 horas semanais).  
Apoiar os discentes e estar presente para garantir o manuseio correto dos microscópios (2 horas semanais).  
Preparar aulas expositivas que servirão para revisões com os alunos (2 horas semanais).  
Preparar lâminas para aulas práticas (2 horas semanais). 



 

 

3.3 PARASITOLOGIA  

ORIENTADORES Kelma Maria Souza Bastos 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 1 

Não bolsistas – 3  

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
2° ao 6º semestre 

PROCESSO SELETIVO Duas fases – 1ª fase – prova teórica 

                      2ª fase – Focalização e interpretação de lâminas 

(de todos os parasitos mencionados para a prova teórica). 

1ª FASE DATA – 30 de maio de 2018 

HORA - 18h30min à 20h30min 

LOCAL - Sala de aula a definir 

2ª FASE  DATA – entre 18 e 22 de junho de 2018 

HORA - Horário a definir  

LOCAL - Laboratório a definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1ª fase 
Protozoários intestinais (amebíase e giardíase). 
Coccídios intestinais (Cystoisospora e Cryptosporidium). 
Protozoários Tripanosomatídeos (Trypanosoma e Leishmania). 
Apicomplexa em sangue/tecidos (Toxoplasma e Plasmodium). 
Helmintos intestinais. Classe Trematoda (Schistosoma 
mansoni). 
Helmintos intestinais. Classe Cestoda (Taenia). 
Helmintos intestinais. Classe Nematoda com transmissão oral 
(Ascaris, Trichuris Enterobius). 
Helmintos intestinais. Nematódeos de transmissão cutânea 
(Ancilostomídeos, Strongyloides). 
Artrópodes como agentes etiológicos. 
Artrópodes como vetores. 
 
2ª fase 
Identificação 
Estágio evolutivo 
Descrição morfológica 

ATIVIDADES DO MONITOR DE PARASITOLOGIA (12 horas semanais) 

Participar de aulas práticas de parasitologia, nos laboratórios, juntamente com os professores (4 horas semanais). 

Comparecer as reuniões semanais de orientação com o professor (2 horas semanais). 

Realizar revisão das atividades práticas com grupo específico de alunos (2 horas semanais). 

Realizar plantões para apoiar os discentes em relação às questões concernentes ao conteúdo teórico de 

parasitologia (2 horas semanais).  

Realizar estudos e preparar trabalho, juntamente com o orientador, para ser apresentado no Encontro de Iniciação 

Científica à Docência da Unichristus e/ou Congressos e Eventos externos à instituição (2 horas semanais). 

 

 
 



 

 

3.4 FARMACOLOGIA 

ORIENTADORES Manoel Cláudio Azevedo Patrocínio 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 

Não bolsistas – 8  

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
4° ao 9º semestre 

PROCESSO SELETIVO Duas fases – 1ª fase – prova teórica 

                      2ª fase – casos clínicos 

1ª FASE DATA – 30 de maio de 2018 

HORA - 18h30min à 20h30min 

LOCAL - Sala de aula a definir 

2ª FASE  DATA – entre 18 e 22 de junho de 2018 

HORA - Horário a definir  

LOCAL – Sala de aula definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1ª Fase 

Antimicrobianos. 

Adrenérgicos e Antiadrenérgicos. 

Analgésicos, Antitérmicos e Anti-inflamatórios. 

Insulina e Hipoglicemiantes Orais. 

Distúrbios Metabólitos e Respiratórios-gasometria. 

Terapia Farmacológica da Hipertensão. 

Terapia Farmacológica das Síndromes Coronarianas. 

Drogas Usadas na Parada Cardiorrespiratória. 

Terapia Farmacológica da ICC. 

Antiarrítmicos. 

 

2ª Fase 

Temas da 1ª fase 

ATIVIDADES DO MONITOR DE FARMACOLOGIA (12 horas semanais) 

Apoiar os discentes com esclarecimentos de dúvidas sobre o conteúdo programático ministrado pelo professor, 

disponibilizando tempo para atendimento programado ao aluno (2 horas semanais). 

Orientar os discentes nas atividades teórico-práticas (4 horas semanais).  

Envolver o estudante em trabalho de pesquisa associado ao ensino, bem como qualificá-lo para o exercício da 

Docência (2 horas semanais). 

Oferecer orientação extra-classe e com revisão semanal, grupos de discussões (GDs) e casos clínicos (2 horas 

semanais). 

Participar de uma sessão clínica às terças-feiras de 18h às 20hs (2 horas semanais). 



 

 
 

3.5 FISIOLOGIA HUMANA 

ORIENTADORES Danielle Maia Holanda Dumaresq 
Edson Lopes da Ponte 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 
Não bolsistas – 5 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 
INSCRIÇÃO (2018.1) 

3° ao 7º semestre 

PROCESSO SELETIVO Duas fases – 1ª fase – prova teórica 
                      2ª fase – aula expositiva dos temas.  
O candidato deverá preparar slides sobre os temas e no 
momento antes de entrar na sala sorteará o tema que deverá 
apresentar  (15 minutos de apresentação).  

1ª FASE DATA – 30 de maio de 2018 
HORA - 18h30min à 20h30min 
LOCAL - Sala de aula a definir 

2ª FASE  DATA – entre 18 e 22 de junho de 2018 
HORA - Horário a definir  
LOCAL – Sala de aula definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1ª fase 
Fisiologia cardiovascular. 
Fisiologia do sistema nervoso 
Fisiologia respiratória. 
Fisiologia digestória. 
Fisiologia do sistema renal. 
Fisiologia do sistema endócrino. 
 
2ª fase 
Eletrofisiologia e eletrocardiograma. 
Fisiologia da coagulação. 
Regulação neural da pressão arterial. 
Fisiologia hepática.  
Sistema nervoso autônomo. 
Volumes e capacidade pulmonar. 
Fisiologia do eritrócito. 

ATIVIDADES DO MONITOR DE FISIOLOGIA HUMANA (12 horas semanais) 

 
Os monitores de Fisiologia Humana do curso de Medicina realizarão as seguintes atividades: 
Plantões na biblioteca para apoio ao discente (2 horas semanais) 
Preparação de material didático para revisão dos temas teóricos abordados em sala de aula (2 horas semanais) 
Participação em aulas prática nos laboratórios (4 horas semanais)  
Preparação de questionários no Google Formulário para fim de acompanhamento de aprendizagem dos alunos 
junto ao professor orientador (2 horas semanais). 
Participação em reuniões semanais com os orientadores para planejar as atividades da semana seguinte, bem 
como dar prosseguimento aos planos de elaboração de cursos, livros e artigos sobre os assuntos da monitoria (2 
horas semanais).  
A inovação nessa monitoria será o aprimoramento de aula práticas envolvendo a simulação realística aplicado à 
Fisiologia Humana. 

 



 

 

3.6 PATOLOGIA 

ORIENTADORES André Costa Teixeira 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 

Não bolsistas – 2 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
2° ao 6º semestre 

PROCESSO SELETIVO Fase única - prova teórica 

FASE ÚNICA DATA – 30 de maio de 2018 

HORA - 18h30min à 20h30min 

LOCAL – Sala de aula à definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Lesão celular. 

Adaptações celulares. 

Morte celular: necrose, apoptose e autofagia. 

Distúrbios hemodinâmicos, tromboembolismo e choque. 

Neoplasias. 

Doenças ambientais e nutricionais. 

Patologia do coração. 

Doenças do sistema imune. 

Inflamação aguda e crônica. 

Reparo tecidual e fibrose. 

ATIVIDADES DO MONITOR DE PATOLOGIA (12 horas semanais) 

Participar das aulas práticas de Patologia ministradas aos alunos do curso de Medicina, em duplas de monitores, 

conforme estruturação das semanas-padrão (4 horas semanais). 

Participar de encontros com o professor orientador (às quartas-feiras às 19h30m) no laboratório de Patologia da 

UNICHRISTUS para apresentação de casos clínicos, discussão de lâminas e artigos (2 horas semanais). 

Contribuir juntamente com o professor orientador para a renovação do acervo de lâminas de microscopia e blocos 

de parafina da instituição (2 horas semanais). 

Disponibilizar um horário semanal para tirar dúvidas dos alunos de forma presencial na biblioteca ou no laboratório 

de Patologia (2 horas semanais). 

Realizar estudos e preparar trabalho, juntamente com o orientador, para ser apresentado no Encontro de Iniciação 

Científica à Docência da Unichristus e/ou Congressos e Eventos externos à instituição (2 horas semanais). 

  



 

 
 
 

3.7 Gestão em Saúde 

ORIENTADOR Raimundo José Arruda Bastos 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 1 

Não bolsistas – 1 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
6º e 7º semestre 

PROCESSO SELETIVO Fase única - prova teórica 

FASE ÚNICA DATA – 30 de maio de 2018 

HORA - 18h30min à 20h30min 

LOCAL – Sala de aula à definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Introdução a Gestão. 

Panorama histórico da Gestão em Saúde. 

Gestão da imagem do profissional da saúde. 

Sistema Único de Saúde - Introdução, Regulação, Controle 

Social. 

Sistema Único de Saúde - Avanços e Desafios. 

Medicina Suplementar e órgãos reguladores. 

Responsabilidade Social e Ética em Saúde. 

Gestão de Serviços, Sistemas e Secretarias de Saúde 

Gestão da carreira do profissional da Saúde. 

Política de Saúde no Ceará. 

Gestão de Pessoas e o profissional da Saúde (celetista, 

estatutário, liberal e os tributos.  

Aspectos jurídicos (Judicialização e Erros na área da saúde). 

ATIVIDADES DO MONITOR DE GESTÃO EM SAÚDE (12 horas semanais) 

 

Realizar plantões de atendimento para grupo específico de alunos, na Biblioteca, sobre os casos da Tutoria e 

temas abordados nas aulas teóricas, permanentemente (2 horas semanais). 

Revisões dos objetivos de aprendizagem dos temas relacionados à Gestão em Saúde (2 horas semanais).  

Feedback com os alunos sobre as provas somativas (2 horas semanais).  

Preparar-se adequadamente (conhecimento e prática) para a condução das atividades de revisão do conteúdo 

teórico (2 horas semanais). 

Realizar estudos e preparar trabalho, juntamente com o orientador, para ser apresentado no Encontro de Iniciação 

Científica e à Docência da Unichristus e/ou Congressos e Eventos externos à instituição (2 horas semanais). 

Participar de reunião com orientadores sobre feedback e o desempenho dos alunos em cada atividade, bem como 

planejar e delinear as próximas atividades a serem desenvolvidas (2 horas semanais). 

 

 
 
 
 



 

 

 3.8 CHA I (Competências, habilidades e atitudes) 

ORIENTADORA Maria do Livramento Leitão Vilar 

João Erivan Façanha Barreto  

Clarisse Mourão Melo Ponte  

Gabriel Leitão Perez Maciel 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 

Não bolsistas – 6 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
1° ao 5º semestre 

PROCESSO SELETIVO Duas fases – 1ª fase – prova teórica 

                      2ª fase – aula expositiva 

1ª FASE DATA – 30 de maio de 2018 

HORA - 18h30min à 20h30min 

LOCAL - Sala de aula a definir 

2ª FASE 

 

DATA – entre 18 e 22 de junho de 2018 

HORA - Horário a definir  

LOCAL – Laboratório de Habilidades 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1ª fase 

Relação médico-paciente. 

Anamnese. 

Exame físico: somatoscopia e sinais vitais. 

Exame físico da tireoóide.  

Biossegurança. 

2ª fase 

Anamnese. 

Exame físico: somatoscopia e sinais vitais. 

Exame físico da tireóoide. 

Técnica de antissepsia das mãos. 

Técnica para o uso de luvas cirúrgicas. 

ATIVIDADES DO MONITOR DE CHA I (12 horas semanais) 

A monitoria “CHA I” é composta por quatro professores que se revezarão na orientação dos monitores, 

planejamento da monitoria, preenchimento e avaliação dos formulários no UNIPEX. As atividades serão realizadas 

ao longo do semestre, de acordo com os temas que estão sendo abordados e considerando o método “Role-play”. 

Portanto, estas são as atividades previstas: 

Acompanhar uma prática por semana com o professor responsável no horário do CHA, presencial e com registro 

de atividade (4 horas semanais). 

Realizar uma prática por semana com o grupo de discente que acompanha no laboratório de habilidades, 

presencial e com registro de atividade (2 horas semanais) – Sugestão de 11h40 as 13h40 ou 17h40 as 19h40. 

Realizar um plantão tira dúvidas para o grupo de discente que acompanha no laboratório de habilidades, presencial 

e com registro de atividade (2 horas semanais) – Sugestão de 11h40 as 13h40 ou 17h40 as 19h40. 

Planejar atividades práticas com o coordenador do módulo do CHA (2 horas semanais). 

Estudos direcionados para preparação de suas atividades práticas no laboratório de habilidades (2 horas 



 

semanais). 

 

3.9 CHA II (Competências, habilidades e atitudes) 

ORIENTADORES Carlos José Mota de Lima 

Lucas Silvestre Mendes  

Gabriela Studart Galdino  

Arnaldo Tomé de Souza Santos 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 

Não bolsistas – 6 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
2° ao 6º semestre 

1ª FASE DATA – 30 de maio de 2018 

HORA - 18h30min à 20h30min 

LOCAL - Sala de aula a definir 

2ª FASE 

 

DATA – entre 18 e 22 de junho de 2018 

HORA - Horário a definir  

LOCAL – Laboratório de Habilidades 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1ª fase 

Genética 

Erros Inatos do Metabolismo. 

Terapia Gênica. 

Extração de DNA. 

Neurologia 

Doenças cerebrovasculares 

Semiologia em neurologia 

Neuroanatomia 

Cardiologia 

Semiologia cardiovascular 

Hipertensão arterial sistêmica 

Insuficiência cardíaca 

2ª fase 

Temas da 1ª fase 

ATIVIDADES DO MONITOR DE CHA II (12 horas semanais) 

A monitoria “CHA II” é composta por quatro professores que se revezarão na orientação dos monitores, planejamento 

da monitoria, preenchimento e avaliação dos formulários no UNIPEX. As atividades serão realizadas ao longo do 

semestre, de acordo com os temas que estão sendo abordados e considerando o método “Role-play”. Portanto, 

estas são as atividades previstas: 

Acompanhar uma prática por semana com o professor responsável no horário do CHA, presencial e com registro de 

atividade (4 horas semanais). 

Realizar uma prática por semana com o grupo de discente que acompanha no laboratório de habilidades, presencial 

e com registro de atividade (2 horas semanais) – Sugestão de 11h40 as 13h40 ou 17h40 as 19h40. 

Realizar um plantão tira dúvidas para o grupo de discente que acompanha no laboratório de habilidades, presencial e 

com registro de atividade (2 horas semanais) – Sugestão de 11h40 as 13h40 ou 17h40 as 19h40. 



 

Planejar atividades práticas com o coordenador do módulo do CHA (2 horas semanais). 

Estudos direcionados para preparação de suas atividades práticas no laboratório de habilidades (2 horas semanais). 

 

3.10 CHA III (Competências, habilidades e atitudes) 

ORIENTADORES Bráulio Matias Carvalho 

Orivaldo Alves Barbosa 

Renata Maria Araújo Pinto 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 

Não bolsistas – 6 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
3° ao 6º semestre 

PROCESSO SELETIVO Fase única – prova teórica 

FASE ÚNICA DATA – 30 de maio de 2018 

HORA - 18h30min à 20h30min 

LOCAL – Sala de aula à definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Diagnóstico diferencial das anemias microcíticas e macrocíticas.  

Investigação diagnóstica de paciente com adenomegalia 

Exame físico do sistema respiratório e digestório.   

Sinais e os sintomas de um paciente com síndrome de 

hipertensão portal. 

Sinais e os sintomas de um paciente com apendicite aguda e 

possíveis alterações do exame físico abdominal. 

ATIVIDADES DO MONITOR DE CHA III (12 horas semanais) 

A monitoria “CHA III” é composta por trê professores que se revezarão na orientação dos monitores, planejamento da 

monitoria, preenchimento e avaliação dos formulários no UNIPEX. As atividades serão realizadas ao longo do 

semestre, de acordo com os temas que estão sendo abordados e considerando o método “Role-play”. Portanto, 

estas são as atividades previstas: 

Acompanhar uma prática por semana com o professor responsável no horário do CHA, presencial e com registro de 

atividade (4 horas semanais). 

Realizar uma prática por semana com o grupo de discente que acompanha no laboratório de habilidades, presencial 

e com registro de atividade (2 horas semanais) – Sugestão de 11h40 as 13h40 ou 17h40 as 19h40. 

Realizar um plantão tira dúvidas para o grupo de discente que acompanha no laboratório de habilidades, presencial e 

com registro de atividade (2 horas semanais) – Sugestão de 11h40 as 13h40 ou 17h40 as 19h40. 

Planejar atividades práticas com o coordenador do módulo do CHA (2 horas semanais). 

Estudos direcionados para preparação de suas atividades práticas no laboratório de habilidades (2 horas semanais). 



 

 
 
 

3.11 CHA IV (Competências, habilidades e atitudes) 

ORIENTADORES Claudio Maurício Muniz Rodrigues 

Dulce Maria Souza Barreto 

Raquel Lima Sampaio 

Manoela Sales 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 

Não bolsistas – 6 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
4° ao 6º semestre 

PROCESSO SELETIVO Fase única – prova teórica 

FASE ÚNICA DATA – 30 de maio de 2018 

HORA - 18h30min à 20h30min 

LOCAL – Sala de aula à definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Fisiopatologia dos sintomas e sinais do sistema geniturinário. 

Fisiopatologia dos sintomas e sinais do sistema locomotor. 

Técnicas semióticas do aparelho geniturinário. 

Sequência geral do exame físico ortopédico. 

Técnicas de imobilização provisória dos membros superiores e 

inferiores, inclusive ombro e quadril e coluna cervical. 

ATIVIDADES DO MONITOR DE CHA IV (12 horas semanais) 

A monitoria “CHA IV” é composta por quatro professores que se revezarão na orientação dos monitores, 

planejamento da monitoria, preenchimento e avaliação dos formulários no UNIPEX. As atividades serão realizadas 

ao longo do semestre, de acordo com os temas que estão sendo abordados e considerando o método “Role-play”. 

Portanto, estas são as atividades previstas: 

Acompanhar uma prática por semana com o professor responsável no horário do CHA, presencial e com registro de 

atividade (4 horas semanais). 

Realizar uma prática por semana com o grupo de discente que acompanha no laboratório de habilidades, presencial 

e com registro de atividade (2 horas semanais) – Sugestão de 11h40 as 13h40 ou 17h40 as 19h40. 

Realizar um plantão tira dúvidas para o grupo de discente que acompanha no laboratório de habilidades, presencial e 

com registro de atividade (2 horas semanais) – Sugestão de 11h40 as 13h40 ou 17h40 as 19h40. 

Planejar atividades práticas com o coordenador do módulo do CHA (2 horas semanais). 

Estudos direcionados para preparação de suas atividades práticas no laboratório de habilidades (2 horas semanais). 

 
  



 

3.12 CHA V (Competências, habilidades e atitudes) 

ORIENTADORES Carlos Nobre Rabelo Júnior 
Joyce Rodrigues Façanha 
João Crispim Moraes Lima Ribeiro 
Silvia Bona do Nascimento 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 
Não bolsistas – 2 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO 
DA INSCRIÇÃO (2018.1) 

5° e 6º semestres 

PROCESSO SELETIVO Duas fases – 1ª fase – prova teórica 
                      2ª fase – prova prática 

1ª FASE DATA – 30 de maio de 2018 
HORA - 18h30min à 20h30min 
LOCAL – Sala de aula à definir 

2ª FASE DATA – entre 18 e 22 de junho de 2018 
HORA – Horário a definir 
LOCAL – Laboratório de habilidades 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1ª fase 
Ginecologia e Obstetrícia 
Assistência pré-natal. 
Programas de prevenção de câncer feminino do MS (colo do útero e mama). 
Hemorragias na gestação e hemorragia uterina anormal. 
DSTs e vulvovaginites. 
Métodos contraceptivos e como orientá-los a mulher. 
Fisiologia do ciclo menstrual. 
Pediatria 
Semiologia do RN e da criança normal.  
Fisiopatologia dos sinais e dos sintomas das afecções respiratórias, 
parasitárias e gastrointestinais na infância.  
Vacinações - Programa do MS/SBP.  
Oftalmologia/Otorrinolaringologia 
Exame clínico-oftalmológico (incluindo anamnese e exame físico).  
Perda visual aguda 
Síndrome do olho vermelho.  
Exame clínico otorrinolaringológico.  
Urgências em ORL- Corpo estranho de faringe, corpo estranho de laringe, 
surdez súbita, corpo estranho de ouvido, paralisia facial periférica, epistaxe. 
2ª fase 
Temas da 1ª fase 

ATIVIDADES DO MONITOR DE CHA V (12 horas semanais) 

A monitoria “CHA V” é composta por quatro professores que se revezarão na orientação dos monitores, planejamento da 

monitoria, preenchimento e avaliação dos formulários no UNIPEX. As atividades serão realizadas ao longo do semestre, de 

acordo com os temas que estão sendo abordados e considerando o método “Role-play”. Portanto, estas são as atividades 

previstas: 

Acompanhar uma prática por semana com o professor responsável no horário do CHA, presencial e com registro de atividade 

(4 horas semanais). 

Realizar uma prática por semana com o grupo de discente que acompanha no laboratório de habilidades, presencial e com 

registro de atividade (2 horas semanais) – Sugestão de 11h40 as 13h40 ou 17h40 as 19h40. 

Realizar um plantão tira dúvidas para o grupo de discente que acompanha no laboratório de habilidades, presencial e com 

registro de atividade (2 horas semanais) – Sugestão de 11h40 as 13h40 ou 17h40 as 19h40. 

Planejar atividades práticas com o coordenador do módulo do CHA (2 horas semanais). 

Estudos direcionados para preparação de suas atividades práticas no laboratório de habilidades (2 horas semanais). 

 



 

3.13 CHA V – Exame Clínico (Competências, habilidades e atitudes) 
ORIENTADORES Maria do Livramento Leitão Vilar 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 
Não bolsistas – 2 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 
INSCRIÇÃO (2018.1) 

5° e 6º semestres 

PROCESSO SELETIVO Duas fases – 1ª fase – prova teórica 
                      2ª fase – prova prática 

1ª FASE DATA – 30 de maio de 2018 
HORA - 18h30min à 20h30 
LOCAL – Sala de aula à definir 

2ª FASE DATA – entre 18 e 22 de junho de 2018 
HORA – Horário a definir 
LOCAL – Local a definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1ª fase 
Anamnese relação médico-paciente. 
Somatoscopia e sinais vitais. 
Cabeça e pescoço - sintomas e sinais; exame físico. 
Sistema Cardiovascular - sintomas e sinais; exame físico do tórax e 
do Sistema Cardiovascular; síndromes cardiovasculares. 
Sistema Respiratório - sintomas e sinais; exame físico do tórax e do 
Sistema Respiratório; síndromes respiratórias. 
Sistema digestório e abdome - sintomas e sinais; exame físico do 
abdome; síndromes do sistema digestório e abdome. 
Sistema urinário - sintomas e sinais; exame físico do sistema 
urinário; síndromes do sistema urinário. 
Sistema endócrino - sintomas e sinais; síndromes do sistema 
endócrino. 
Sistema locomotor - sintomas e sinais; exame físico do sistema 
locomotor. 
Sistema nervoso - sintomas e sinais; exame físico do sistema 
nervoso; síndromes neurológicas. 
 
2ª fase 
Anamnese. 
Somatoscopia e sinais vitais. 
Exame físico da cabeça e do pescoço. 
Exame físico do tórax e do sistema cardiovascular. 
Exame físico do sistema respiratório. 
Exame físico do sistema digestório e abdome. 
Exame físico do sistema urinário. 
Exame físico do sistema locomotor. 
Exame físico do sistema nervoso. 

ATIVIDADES DO MONITOR DE CHA V – Exame Clínico (12 horas semanais) 
Acompanhar uma prática por semana com o professor responsável no horário do CHA, presencial e com registro de atividade 

(4 horas semanais). 

Realizar uma prática por semana com o grupo de discente que acompanha no laboratório de habilidades, presencial e com 

registro de atividade (2 horas semanais) – Sugestão de 11h40 as 13h40 ou 17h40 as 19h40. 

Realizar um plantão tira dúvidas para o grupo de discente que acompanha no laboratório de habilidades, presencial e com 

registro de atividade (2 horas semanais) – Sugestão de 11h40 as 13h40 ou 17h40 as 19h40. 

Planejar atividades práticas com o coordenador do módulo do CHA (2 horas semanais). 

Estudos direcionados para preparação de suas atividades práticas no laboratório de habilidades (2 horas semanais). 
 



 

3.14 CHA VI (Competências, habilidades e atitudes) 

ORIENTADORES Francisco Roberto Neves Solon 
Arnaldo Aires Peixoto Júnior 
Camila Herculano 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 
Não bolsistas – 2 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 
INSCRIÇÃO (2018.1) 

6º e 7º semestres 

PROCESSO SELETIVO Duas fases – 1ª fase – prova teórica 
                      2ª fase – prova prática 

1ª FASE DATA – 30 de maio de 2018 
HORA - 18h30min à 20h30min 
LOCAL – Sala de aula à definir 

2ª FASE DATA – entre 18 e 22 de junho de 2018 
HORA – Horário a definir 
LOCAL – Laboratório de habilidades 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1ª fase 
Dermatologia  
Exame clínico dermatológico e identificação das lesões elementares, 
com o entendimento da histologia da pele e fisiopatologia dos 
sintomas e sinais. 
Doenças eritemato-escamosas e dermatoses papulosas. 
DST.  
Hanseníase.  
Farmacodermias. 
Psiquiatria 
Psicopatologia - Funções psíquicas e as alterações correspondentes 
Transtornos de Humor - Aspectos epidemiológicos e etiológicos; 
características clínicas; Abordagem terapêutica. 
Transtornos de Ansiedade - Aspectos epidemiológicos e etiológicos; 
Características clínicas; Abordagem terapêutica. 
Esquizofrenia - Aspectos epidemiológicos e etiológicos; 
Características clínicas; Abordagem terapêutica. 
Geriatria  
Alterações fisiológicas do envelhecimento.  
Farmacologia do idoso.  
Promoção da saúde no envelhecimento. 
Alterações cognitivas no idoso. 
Quedas no idoso. 
 
2ª fase 
Temas da 1ª fase 

ATIVIDADES DO MONITOR DE CHA VI (12 horas semanais) 

Acompanhar uma prática por semana com o professor responsável no horário do CHA, presencial e com registro de atividade 

(4 horas semanais). 

Realizar uma prática por semana com o grupo de discente que acompanha no laboratório de habilidades, presencial e com 

registro de atividade (2 horas semanais) – Sugestão de 11h40 as 13h40 ou 17h40 as 19h40. 

Realizar um plantão tira dúvidas para o grupo de discente que acompanha no laboratório de habilidades, presencial e com 

registro de atividade (2 horas semanais) – Sugestão de 11h40 as 13h40 ou 17h40 as 19h40. 

Planejar atividades práticas com o coordenador do módulo do CHA (2 horas semanais). 

Estudos direcionados para preparação de suas atividades práticas no laboratório de habilidades (2 horas semanais). 

 
 



 

3.15 CHA VII – URGÊNCIAS MÉDICAS (Competências, habilidades e atitudes) 

ORIENTADORES Grijalva Otávio Ferreira Costa 

Daniel Sarquis 

Cristiano Walter Rola Junior 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 

Não bolsistas – 1 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
7º semestre 

PROCESSO SELETIVO Fase única - prova teórica 

FASE ÚNICA DATA – 30 de maio de 2018 

HORA - 18h30min à 20h30min 

LOCAL – Sala de aula à definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Avaliação inicial do politraumatizado. 

Avaliação das vias aéreas no trauma. 

Acessos venosos. 

Choque no trauma. 

Avaliação do trauma craniano. 

Avaliação do exame radiológico no trauma. 

Avaliação e tratamento na parada cardiorrespiratória. 

Exame neurológico no trauma. 

Tratamento e avaliação das lesões traumáticas 

musculoesqueléticas. 

Imobilização coluna e membros no trauma. 

ATIVIDADES DO MONITOR DE CHA VII – Urgências Médicas (12 horas semanais) 

Acompanhar uma prática por semana com o professor responsável no horário do CHA, presencial e com registro 

de atividade (4 horas semanais). 

Responsabilizar-se pela revisão dos materiais necessários para a boa execução das atividades práticas e preparar-

se adequadamente (conhecimento e prática) para a condução das atividades práticas (2 horas semanais). 

Ministrar as aulas práticas no 7º semestre, no laboratório de habilidades, supervisionados pelos professores (2 

horas semanais). 

Promover práticas de revisão para os alunos de acordo com a demanda e o desempenho apresentado (2 horas 

semanais). 

Participar de reunião com orientadores feedback sobre o desempenho dos alunos em cada atividade prática, bem 

como informar a supervisão, as condições técnicas dos materiais e equipamentos do laboratório (2 horas 

semanais). 

 



 

3.16 CHA VII – Cirurgia, Anestesia e Oncologia (Competências, habilidades e atitudes) 

ORIENTADOR Joaquim José de Lima Silva 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 
Não bolsistas – 2 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 
INSCRIÇÃO (2018.1) 

7º e 9º semestre 

PROCESSO SELETIVO Fase única - prova teórica 

FASE ÚNICA DATA – 30 de maio de 2018 
HORA - 18h30min à 20h30min 
LOCAL – Sala de aula à definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Sistema esquelético. 
Bases da técnica cirúrgica: paramentação no centro cirúrgico; 
instrumental cirúrgico básico; tipos principais de fios, nós e 
suturas. 
Técnicas de assepsia e antissepsia; 
Técnica de curativos. 
Trauma: cirurgias mais frequentes, videocirurgia. 
Dor abdominal: avaliação e tratamento. 
Cirurgia geral: doenças da vesícula e vias biliares; hérnias da 
parede abdominal; abdome agudo; doença do refluxo 
gastroesofágico e úlcera péptica. 
Oncologia: biologia molecular em oncogênese; Metástases; 
Bases da técnica cirúrgica em oncologia; Estadiamento e 
prognóstico do câncer; Princípios de quimioterapia, 
radioterapia, hormonioterapia e imunoterapia; Tumores 
esofágicos; Tumores gástricos; Tratamento do câncer 
ginecológico; câncer de cabeça e pescoço; Tumores 
intestinais; Síndromes hereditárias relacionadas às neoplasias 
e síndromes paraneoplásicas. 
Cirurgia Urológica 
Anestesia: anestesia, sedação e analgesia; monitoração da 
anestesia; anestésicos locais, gerais; bloqueios regionais 
periféricos. 

ATIVIDADES DO MONITOR DE CHA VII – Cirurgia, Anestesia e Oncologia (12 horas semanais) 

Ministrar aulas práticas, para os alunos do 7o. semestre, no laboratório de habilidades, supervisionados pelos 
professores, sobre os seguintes temas: Assepsia + antissepsia - Campos operatórios e paramentação cirúrgica - 
Instrumental cirúrgico - Cricotireoidostomia, traqueostomia, Drenagem torácica -  Sutura e Nós cirúrgicos manuais - 
Sondas e drenos (4 horas semanais).  
Responsabilizar-se pelao revisão dos materiais necessários para a boa execução das atividades práticas (2 horas 
semanais). 
Preparar-se adequadamente (conhecimento e prática) para a condução das atividades práticas (2 horas semanais). 
Promover práticas de revisão para os alunos de acordo com a demanda e o desempenho apresentado (2 horas 
semanais). 
Participar de reunião com orientadores feedback sobre o desempenho dos alunos em cada atividade prática, bem 
como informar a supervisão, as condições técnicas dos materiais e equipamentos do laboratório (2 horas 
semanais). 

 
 
 
 



 

3.17 CHA Emergência (Competências, habilidades e atitudes) 

ORIENTADORES Daniel Lima Souza 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 1 

Não bolsistas – 7 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
1º ao 6º semestre 

PROCESSO SELETIVO Duas fases – 1ª fase – prova teórica 

                      2ª fase – prova prática 

1ª FASE DATA – 30 de maio de 2018 
HORA - 18h30min à 20h30 
LOCAL – Sala de aula à definir 

2ª FASE DATA – entre 18 e 22 de junho de 2018 
HORA – Horário a definir 
LOCAL – Laboratório de habilidades 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1ª Fase 

Parada cardiorrespiratória no adulto. 

PCR na criança. 

Obstrução das vias aéreas por corpo estranho. 

Hemorragias e sangramentos. 

Ferimentos. 

Biomecânica do trauma. 

Afogamento. 

Fraturas. 

Atendimento inicial ao politraumatizado. 

Imobilizações. 

 

2ª Fase 

Parada cardiorrespiratória no adulto.  

PCR na criança. 

Obstrução das Vias aéreas por corpo estranho. 

ATIVIDADES DO MONITOR DE TEMAS DO CHA Emergência (12 horas semanais) 

Atividades de orientação supervisionada das Estações Práticas realizadas aos sábados - conforme calendário 
acadêmico (4 horas semanais).  
Responsabilizar-se pela revisão dos materiais necessários para a boa execução das atividades práticas (2 horas 
semanais). 
Preparar-se adequadamente (conhecimento e prática) para a condução das atividades práticas (2 horas semanais). 
Promover práticas de revisão para os alunos de acordo com a demanda e o desempenho apresentado (2 horas 

semanais). 

Participar de reunião com orientadores feedback sobre o desempenho dos alunos em cada atividade prática, bem 

como informar a supervisão, as condições técnicas dos materiais e equipamentos do laboratório (2 horas 

semanais). 

 
  



 

 

3.18 Temas do Módulo Vertical I 

ORIENTADORES Luciano Pamplona de Góes Cavalcanti 
Laura da Silva Girão Lopes 
Tereza de Jesus Pinheiro Gomes Bandeira/Itu Liberato 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 
Não bolsistas – 2 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 
INSCRIÇÃO (2018.1) 

1° ao 6º semestre 

PROCESSO SELETIVO Fase única - prova teórica 

FASE ÚNICA DATA – 30 de maio de 2018 
HORA - 18h30min à 20h30min 
LOCAL – Sala de aula à definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MBE 
Medicina Baseada em Evidências 
Medidas de Frequências e Indicadores de Saúde 
Tipos de Estudos Epidemiológicos 
 
Endocrinologia 
Síndrome Metabólica. 
Disfunções Tireoidianas. 
Disfunções hipofisárias 
 
Microbiologia 
Bacilos Gram negativos de interesse médico 
Principais Cocos Gram positivos patogênicos 
Micobactérias 
 
Homeostasia/Imunologia 
Imunidade Inata 
Imunidade Adquirida 
Células e órgãos do sistema imunológicos 

ATIVIDADES DO MONITOR DE TEMAS DO MÓDULO VERTICAL I (12 horas semanais) 

A monitoria “Tema do Módulo Vertical I” é composta por três professores que se revezarão na orientação dos 

monitores, planejamento da monitoria, preenchimento e avaliação dos formulários no UNIPEX. As atividades serão 

realizadas ao longo do semestre, de acordo com os temas que estão sendo abordados no módulo vertical. 

Portanto, estas são as atividades previstas: 

Atuar junto ao professor durante as aulas práticas no laboratório de informática (2 horas semanais) e subsidiar os 

discentes na preparação da apresentação final da atividade prática com o software EPI INFO (2 horas semanais). 

Realizar plantões de atendimento aos alunos para grupo específico, na Biblioteca, sobre os casos da Tutoria e 

temas abordados nas aulas teóricas, permanentemente (2 horas semanais). 

Revisões dos objetivos de aprendizagem na véspera da aplicação do caso integrador (2 horas semanais).  

Feedback com os alunos sobre as provas somativas e casos integradores da Tutoria (2 horas semanais).  

Preparar-se adequadamente (conhecimento e prática) para a condução das atividades práticas (2 horas semanais). 

Realizar estudos e preparar trabalho, juntamente com o orientador, para ser apresentado no Encontro de Iniciação 

Científica à Docência da Unichristus e/ou Congressos e Eventos externos à instituição (2 horas semanais). 

Participar de reunião com orientadores sobre feedback e o desempenho dos alunos em cada atividade, bem como 

planejar e delinear as próximas atividades a serem desenvolvidas (2 horas semanais). 



 

 
 

3.19 Temas do Módulo Vertical II 

ORIENTADORES Maria Denise Fernandes Carvalho 

Carlos Eduardo Barros Jucá 

Carlos José Mota de Lima 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 

Não bolsistas – 2 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
2° ao 6º semestre 

PROCESSO SELETIVO Fase única - prova teórica 

FASE ÚNICA DATA – 30 de maio de 2018 

HORA - 18h30min à 20h30min 

LOCAL – Sala de aula à definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Genética 

Erros Inatos do Metabolismo. 

Terapia Gênica. 

Extração de DNA. 

 

Neurologia 

Doenças cerebrovasculares 

Semiologia em neurologia 

Neuroanatomia 

 

Cardiologia 

Semiologia cardiovascular 

Hipertensão arterial sistêmica 

Insuficiência cardíaca 

ATIVIDADES DO MONITOR DE TEMAS DO MÓDULO VERTICAL II (12 horas semanais) 

 

A monitoria “Tema do Módulo Vertical II” é composta por três professores que se revezarão na orientação dos 

monitores. As atividades serão realizadas ao longo do semestre, de acordo com os temas que estão sendo 

abordados no módulo vertical. Portanto, estas são atividades previstas: 

Realizar plantões de atendimento para grupo específico de alunos, na Biblioteca, sobre os casos da Tutoria e 

temas abordados nas aulas teóricas, permanentemente (2 horas semanais). 

Revisões dos objetivos de aprendizagem na véspera da aplicação do caso integrador (2 horas semanais).  

Feedback com os alunos sobre as provas somativas e casos integradores da Tutoria (2 horas semanais).  

Preparar-se adequadamente (conhecimento e prática) para a condução das atividades práticas (2 horas semanais). 

Realizar estudos e preparar trabalho, juntamente com o orientador, para ser apresentado no Encontro de Iniciação 

Científica e à Docência da Unichristus e/ou Congressos e Eventos externos à instituição (2 horas semanais). 

Participar de reunião com orientadores sobre feedback e o desempenho dos alunos em cada atividade, bem como 

planejar e delinear as próximas atividades a serem desenvolvidas (2 horas semanais). 

 



 

 

3.20 Temas do Módulo Vertical III 

ORIENTADORES Tereza de Jesus Pinheiro Gomes Bandeira  

Elsie Sobreira Kubrusly 

Marcelo Jorge Jacó Rocha 

Juliana Custódio Lima 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 

Não bolsistas – 2 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
3° ao 6º semestre 

PROCESSO SELETIVO Fase única - prova teórica 

FASE ÚNICA DATA – 30 de maio de 2018 

HORA - 18h30min à 20h30min 

LOCAL – Sala de aula à definir 

DATA DA PROVA 30 de maio de 2018 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Pneumologia 

Doenças obstrutivas (asma e DPOC) 

Pneumonia 

Tuberculose 

 

Gastroenterologia 

Doenças pépticas (úlcera péptica, gastrites, duodenites e 

doença do refluxo gastro-esofágico); 

Diarreia crônica 

Hepatites agudas (virais e não virais) 

 

Hematologia 

Anemia - Aspectos clínicos e laboratoriais. 

Plaquetopenia 

Leucocitose 

ATIVIDADES DO MONITOR DE TEMAS DO MÓDULO VERTICAL III (12 horas semanais) 

A monitoria “Tema do Módulo Vertical III” é composta por quatro professores que se revezarão na orientação dos 

monitores. As atividades serão realizadas ao longo do semestre, de acordo com os temas que estão sendo 

abordados no módulo vertical. Portanto, estas são atividades previstas: 

Realizar plantões de atendimento para grupo específico de alunos, na Biblioteca, sobre os casos da Tutoria e 

temas abordados nas aulas teóricas, permanentemente (2 horas semanais). 

Revisões dos objetivos de aprendizagem na véspera da aplicação do caso integrador (2 horas semanais).  

Feedback com os alunos sobre as provas somativas e casos integradores da Tutoria (2 horas semanais).  

Preparar-se adequadamente (conhecimento e prática) para a condução das atividades práticas (2 horas semanais). 

Realizar estudos e preparar trabalho, juntamente com o orientador, para ser apresentado no Encontro de Iniciação 

Científica à Docência da Unichristus e/ou Congressos e Eventos externos à instituição (2 horas semanais). 

Participar de reunião com orientadores sobre feedback e o desempenho dos alunos em cada atividade, bem como 

planejar e delinear as próximas atividades a serem desenvolvidas (2 horas semanais). 

 



 

 

3.21 Temas do Módulo Vertical IV 

ORIENTADORES Cláudia Maria Costa de Oliveira 

Kristopherson Lustosa Augusto 

Lisandra Serra Damasceno 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 

Não bolsistas – 2 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
4° ao 7º semestre 

PROCESSO SELETIVO Fase única - prova teórica 

FASE ÚNICA DATA – 30 de maio de 2018 

HORA - 18h30min à 20h30min 

LOCAL – Sala de aula à definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Nefrologia 

Noções de Fisiologia Renal  

Insuficiência Renal Aguda 

Síndromes Glomerulares (síndrome nefrótica ou nefrítica) 

 

Reumatologia 

Osteoartrite 

Artrite Reumatoóide 

Fibromialgia 

Laboratório em Reumatologia 

 

Infectologia 

Aids e infecções oportunistas 

Tuberculose 

Antimicrobianos 

Leishmaniose Visceral 

ATIVIDADES DO MONITOR DE TEMAS DO MÓDULO VERTICAL IV (12 horas semanais) 

 

A monitoria “Tema do Módulo Vertical IV” é composta por três professores que se revezarão na orientação dos 

monitores. As atividades serão realizadas ao longo do semestre, de acordo com os temas que estão sendo 

abordados no módulo vertical. Portanto, estas são atividades previstas: 

Realizar plantões de atendimento para grupo específico de alunos, na Biblioteca, sobre os casos da Tutoria e 

temas abordados nas aulas teóricas, permanentemente (2 horas semanais). 

Revisões dos objetivos de aprendizagem na véspera da aplicação do caso integrador (2 horas semanais).  

Feedback com os alunos sobre as provas somativas e casos integradores da Tutoria (2 horas semanais).  

Preparar-se adequadamente (conhecimento e prática) para a condução das atividades práticas (2 horas semanais). 

Realizar estudos e preparar trabalho, juntamente com o orientador, para ser apresentado no Encontro de Iniciação 

Científica à Docência da Unichristus e/ou Congressos e Eventos externos à instituição (2 horas semanais). 

Participar de reunião com orientadores sobre feedback e o desempenho dos alunos em cada atividade, bem como 

planejar e delinear as próximas atividades a serem desenvolvidas (2 horas semanais). 

  



 

 
3.22 Temas do Módulo Vertical V 

ORIENTADORES Joyce Rodrigues Façanha 
Carlos Nobre Rabelo Júnior 
João Crispim Moraes Lima Ribeiro 
Silvia Bona do Nascimento 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 2 
Não bolsistas – 2 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 
INSCRIÇÃO (2018.1) 

5º semestre 

PROCESSO SELETIVO Fase única - prova teórica 

FASE ÚNICA DATA – 30 de maio de 2018 
HORA - 18h30min à 20h30min 
LOCAL – Sala de aula à definir 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Ginecologia e Obstetrícia 
Assistência pré-natal. 
Programas de prevenção de câncer feminino do MS (colo do útero e 
mama). 
Hemorragias na gestação e hemorragia uterina anormal. 
DSTs e vulvovaginites. 
Métodos contraceptivos e como orientá-los a mulher. 
Fisiologia do ciclo menstrual. 
Pediatria 
Semiologia pediátrica (anamnese e exame físico) 
Consulta da criança e do adolescente 
Principais doenças pediátricas: asma, bronquiolite viral aguda, 
pneumonia, diarreia aguda e crônica, desidratação, calazar, 
obesidade, desnutrição, celulite e erisipela 
Oftalmologia/Otorrinolaringologia 
Exame clínico oftalmológico. 
Perda visual aguda. 
Síndrome do olho vermelho.  
Exame clínico otorrinolaringológico.  
Urgências em ORL- Corpo estranho de faringe, corpo estranho de 
laringe, surdez súbita, corpo estranho de ouvido, paralisia facial 
periférica, epistaxe. 

ATIVIDADES DO MONITOR DE TEMAS DO MÓDULO VERTICAL V (12 horas semanais) 

A monitoria “Tema do Módulo Vertical V” é composta por quatro professores que se revezarão na orientação dos monitores. 
As atividades serão realizadas ao longo do semestre, de acordo com os temas que estão sendo abordados no módulo 
vertical. Portanto, estas são atividades previstas: 
Realizar plantões de atendimento para grupo específico de alunos, na Biblioteca, sobre os casos da Tutoria e temas 
abordados nas aulas teóricas, permanentemente (2 horas semanais). 
Revisões dos objetivos de aprendizagem na véspera da aplicação do caso integrador (2 horas semanais).  
Feedback com os alunos sobre as provas somativas e casos integradores da Tutoria (2 horas semanais).  
Preparar-se adequadamente (conhecimento e prática) para a condução das atividades práticas (2 horas semanais). 
Realizar estudos e preparar trabalho, juntamente com o orientador, para ser apresentado no Encontro de Iniciação Científica à 
Docência da Unichristus e/ou Congressos e Eventos externos à instituição (2 horas semanais). 
Participar de reunião com orientadores sobre feedback e o desempenho dos alunos em cada atividade, bem como planejar e 
delinear as próximas atividades a serem desenvolvidas (2 horas semanais). 
Oficinas com os alunos em grupos abordando mapas conceituais (troca de mapas entre os alunos, cada um sugerindo 
melhorias) e interpretação de temas em Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Oftalmologia e Otorrinolaringologia (uso de 
casos clínicos curtos abordando os temas das aulas teóricas utilizando o “consultório virtual”) (2 horas semanais). 
Participação de vivências práticas do V semestre nos cenários (ambulatório, emergência e internação pediátricos), juntamente 
com os professores, em que são abordadas as temáticas relacionadas aos temas do V semestre (4 horas semanais). 



 

 

3.23 ISEC II e III (Integração Serviço, ensino e comunidade) 

ORIENTADORES Cristina Figueiredo Sampaio Façanha 
Jocileide Sales Campos  
Keylla Márcia Menezes de Souza  
Helena Maria Barbosa Carvalho  
Elaine Pedrosa  
Wládia Guimarães Pereira Nogueira  
Dirlene Mafalda Ildefonso da Silveira  
Diana Austregesilo  
Antônio Eusébio Teixeira Rocha  
Shirley Kelly Bede Bruno 

NÚMERO DE VAGAS Bolsistas – 3 
Não bolsistas – 7 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 
INSCRIÇÃO (2018.1) 

4º e 5º semestres 

PROCESSO SELETIVO Fase única – apresentação e defesa de projeto de Pesquisação: 
“diagnóstico e intervenção” baseados no conteúdo programático 
abaixo.  
O candidato deverá escolher um dos temas e escrever o projeto de 
Pesquisação em cenário fictício, entregar documento contendo o 
projeto, em word, com os seguintes componentes: Introdução, 
Objetivos, Materiais e métodos, Referências bibliográficas. 
O projeto será defendido em 15 minutos, em apresentação de 
slides (power point) para banca composta por dois professores 
orientadores. 

DATA DA PROVA 30 de maio de 2018 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Saúde da Criança Pré–escolar 
Saúde da Criança escolar. 
Saúde do Adolescente: Gravidez na Adolescência. 
Saúde do Adolescente Desvios do Comportamento 
Saúde da Mulher: Pré-Natal 
Saúde do Idoso: Envelhecimento com qualidade 
Saúde da Mulher: Prevenção de Câncer de Mama e Colo de Útero. 
Saúde Mental: Matriciamento na Unidade de Saúde 

ATIVIDADES DO MONITOR DE TEMAS DO ISEC II e III (12 horas semanais) 

Na monitoria do ISEC II e II os monitores terão chance de exercer proatividade a partir de reflexões e inserção de 
atividades inerentes ao exercício da efetivação, monitoramento, avaliação e elaboração do relatório final do Projeto 
de Pesquisação. Serão atividades desenvolvidas por monitores: 
Acompanhar as atividades tutoriais para diagnóstico de situação, priorização de problemas (epidemiologia), 
explicação de problemas, desenho do projeto de intervenção (4 horas semanais). 
Acompanhar os grupos que se deslocarão às Unidades e Equipamentos Sociais para o desenvolvimento de ações 
práticas e educativas na Atenção Primária à Saúde que acontecerão de forma regular durante todo o semestre e 
que correspondem às atividades do Projeto de Pesquisação (4 horas semanais).  
Participar de reunião com orientadores sobre feedback e o desempenho dos alunos em cada atividade, bem como 
planejar e delinear as próximas atividades a serem desenvolvidas (2 horas semanais). 
Preparar-se adequadamente (conhecimento e prática) para a condução das atividades práticas (2 horas semanais). 
Realizar estudos e preparar trabalho, juntamente com o orientador, para ser apresentado no Encontro de Iniciação 

Científica à Docência da Unichristus e/ou Congressos e Eventos externos à instituição (2 horas semanais). 

 


