
 

ANEXO AO EDITAL Nº 12, DO PROGRAMA DE MONITORIA – 2018/2019 

 CURSO DE NUTRIÇÃO. 

 

1. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR DISCIPLINA 

 
 

1.1  O número de vagas para os estudantes bolsistas e não bolsistas está determinado no quadro a seguir. 

 

1.2 Poderão concorrer às vagas disponíveis neste edital, somente acadêmicos regularmente matriculados em 

2018.1, com inscrições deferidas (item 3.5 – Edital 12/2018), que estejam cursando entre o 1º e o 8º semestre, e 

que apresentem ao final deste período letivo: IRA ≥ 5,00 e tenham média final da disciplina ≥ 6,0. 

1.3 O estudante monitor e o orientador deverão apresentar um resumo estendido no XV Encontro de Iniciação à 

Pesquisa e à Docência em 2019, relatando as produções técnicas realizadas durante a vigência, com a temática da 

disciplina, da monitoria. Como exemplo de produção técnica tem-se: 

- organização de evento desenvolvido pelos monitores com a temática da disciplina; 

- desenvolvimento de material didático ou instrucional, editoração de livro e similares com a temática da disciplina. 

- produção de tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs), com a temática da disciplina. 

 

Disciplinas Corpo docente (orientador) Monitor 

 

Anatomia Humana I 

 

Joaquim José de Lima Silva 

1 bolsista 

1 não bolsista 

 

Bioquímica 

 

Magnely Moura do Nascimento 

1 bolsista 

1 não bolsista 

 

Cito Histo Embriologia 

 

Delano José Macedo Leite 

1 bolsista 

1 não bolsista 

 

Observação importante: Não esqueça de observar o cronograma de seleção estabelecido no item 8.0, bem como os 
prazos de entrega dos formulários no item 2.1.7 deste edital. 
 

2 Processo Seletivo  

2.1 O processo seletivo ocorrerá em duas fases. 

2.2 A primeira fase constará de uma prova prática, especificada no item 3 para cada disciplina, no qual o candidato que 

obtiver nota da 1ª fase (N1) < 6,00 estará automaticamente desclassificado. 

2.3 Caso o candidato não cumpra os pré-requisitos mínimos referentes ao IRA e/ou média final da disciplina, a nota da 2ª 

fase não será calculada e o candidato não poderá concorrer à uma vaga de monitor. 

2ª FASE – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

Pré-requisitos 
IRA ≥ 5,00 
Média Final da disciplina ≥ 6,0 

Critério de avaliação 

Nota da segunda fase (N2): 
 

N2* = (0,7 x MF**) + (0,3 x IRA***) 
 

*Considerando N2 com duas casas decimais, sem arredondamento 
**MF: média final da disciplina 
***IRA: índice de rendimento acadêmico referente a 2018.1 

Critérios de desempate 
1. Maior MF na disciplina 
2. Maior IRA 



 

3. Maior número de horas cursadas 
4. Maior frequência na disciplina 
5. Candidato com maior idade no dia do desempate 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Resultado Final (RF) 

RF = (N1 + N2)/2 
*N1: nota da 1ª fase ≥ 6,00** 
*N2: nota da 2ª fase  
*Considerando RF com duas casas decimais, sem 
arredondamento 

 

Critérios de desempate 

1. Maior nota na primeira fase (N1) 
2. Maior nota da segunda fase (N2) 
3. Maior média na disciplina 
4. Maior número de horas cursadas 
5. Candidato com maior idade no dia do desempate 

 
2.4. Para classificação final serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem Resultado Final (RF) ≥ 6,00 
limitado ao número de vagas por ordem decrescente de nota (RF). 
 
3.  Distribuição do tipo de avaliação da primeira fase e dos assuntos por disciplina, sendo realizadas entre 29 de maio e 
08 de junho de 2018 em horários e locais publicados posteriormente. 
 

1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

DISCIPLINA: Anatomia Humana I 
PROFESSOR: Joaquim José de Lima Silva 

Tipo de avaliação Prova prática através de peças anatômicas.  

Assuntos  1. Sistema musculo-esquelético de membros superior e inferior; 

2. Sistema nervoso 

3. Sistema respiratório e cardíaco 

4. Sistema urinário 

5. Sistema reprodutor masculino e feminino. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Bioquímica 
PROFESSOR: Magnely Moura do Nascimento 

Tipo de avaliação Aula expositiva com duração de 15 min, com sorteio de tema específico em 
data e horário a ser futuramente divulgado. 

Assuntos  1. Carboidratos 

2. Lipídeos 

3. Aminoácidos, peptídeos e proteínas 

4. Metabolismo de carboidratos 

5. Integração do metabolismo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Juliana Magalhães da Cunha Rêgo 

                                               Coordenação de Pesquisa e Extensão do Curso de Nutrição 

Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS 
 

 

DISCIPLINA: Cito Histo Embriologia 
PROFESSOR: Delano José Macêdo Leite 

Tipo de avaliação Prova prática através de lâminas histológicas, com sorteio de tema específico 
em data e horário a ser futuramente divulgado. 

Assuntos  1. Tecido epitelial 

2. Tecido conjuntivo 

3. Tecido adiposo 

4. Tecido muscular 

5. Tecido nervoso 


