
 

 

 
CAMPUS PARQUE ECOLÓGICO - CURSO DE MEDICINA 

EDITAL 22/2018 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – MONITORIA – 

VAGAS REMANESCENTES E NOVAS VAGAS 

 

A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS torna pública a abertura de 

inscrições para o Programa de Iniciação à Docência (22/2018) - Monitoria (vagas remanescentes e novas 

vagas) do ano de 2018/2019 do curso de Medicina, que serão realizadas no período de 16 a 27 de julho de 

2018, por meio de solicitação pelo aluno on-line e entrega de documentação confirmatória (item 2) na 

Secretaria de Cursos. 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Por se tratar de Edital de vagas remanescentes e novas vagas, aplica-se a este todos os termos e itens 

expressos no Edital 12/2018, que seleciona monitores para o Programa de Iniciação à Docência do 

Centro Universitário Christus. 

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

que cursarão do 4º ao 7º semestre em 2018.2 (de acordo com a indicação no ítem 4 deste anexo), que 

apresentem no momento da inscrição 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) CLASSIFICADO(A) no processo seletivo, regularmente 

matriculado no período letivo de 2018.2, que apresentar IRA ≥ 7,00 (sete) como descrito no item acima 

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 doeste edital 12/2018 .O relatório mensal (M3) deverá discriminar detalhadamente as 

atividades desenvolvidas pelo(a) aluno(a) monitor(a) (exemplificadas no item 4 deste anexo em cada 

tema), especificando a carga horária dispendida para cada uma delas.  

 

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


 

 

1.8 O(a) monitor(a) deve dedicar-se às atividades de monitoria, cumprindo carga horária de 12 horas 

semanais, conforme orientação do Professor. Destas, 2 (duas) horas semanais deverão 

necessariamente se destinar ao plantão de atendimento ao discente. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições estarão abertas no período de 16 a 27 de julho de 2018, e sua efetivação dar-se-á mediante 

entrega dos documentos solicitados abaixo, das 9h às 21h no Campus Parque Ecológico, no mesmo 

período. 

2.2 O aluno poderá escolher APENAS UMA disciplina/área/tema no ato da inscrição. 

2.3 A inscrição dar-se-á da seguinte forma: 

1º passo: O candidato deverá acessar o aluno on-line com sua matrícula e senha para solicitar serviços 

(digitar quantidade no serviço desejado = 1); - clicar em atualizar, selecionar a disciplina/tema/área e clicar em 

confirma. 

2º passo: O candidato, por meio do aluno on-line, deverá imprimir um formulário a ser obtido em: serviços 

(serviços solicitados); clicar em mais; imprimir o pop-up que irá aparecer (nesta tela, consta o nome do 

candidato, o nº de matrícula, a disciplina/tema/área selecionado e o número do pedido de solicitação). 

3º passo: Entregar à Secretaria de Cursos (9 às 21h – Campus Parque Ecológico) a impressão do pop-up, 

especificada no 2º passo. 

4º passo: Ao entregar os documentos especificados acima na Secretaria de Cursos, o candidato deverá 

assinar uma declaração atestando sua atual disponibilidade para cumprir 12 horas referentes à 

disciplina/área/tema em que deseja atuar como monitor e a não participação em outros programas desta IES 

que requeiram dedicação de carga horária e/ou acumulação de bolsas (anexo I). 

2.4 O candidato deverá acompanhar o status de sua solicitação no aluno on-line em serviços (serviços 

solicitados). 

2.5 Serão indeferidas as solicitações caso a documentação (anexo I) acima não seja entregue dentro do 

prazo estipulado no item 2.1 e/ou não atendam aos critérios deste Edital. 

Atenção: somente serão deferidas as inscrições que estiverem condizentes com as regras deste edital e 

observada a entrega e assinatura das declarações especificadas nos itens 2.3 (4º passo). 

 

 
3. DO PROCESSO SELETIVO 
 

3.1 O processo seletivo de monitores para vagas remanescentes, do curso de Medicina diferirá dependendo 

da monitoria e estão descritos no item 4 (quatro) deste anexo. 

3.2 Caso o método de avaliação seja uma prova teórica, esta será composta de 40 (quarenta) questões de 

múltipla escolha, sendo atribuída a cada questão zero a 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos.  

 



 

 

3.3 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 4 (quatro) deste anexo.  

 
3.4 Na data dos processos seletivos, a falta ou o atraso, por 15 minutos ou mais no horário que está 

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

para essa situação. 

 

3.5  CLASSIFICAÇÃO 

a) 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).  

b) 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).  

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

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

IRA (2018.1); 2º Maior número de horas-aula cursadas; 3º Candidato com maior idade no dia do 

desempate. 

 

3.6  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 16 a 27 de julho de 2018 

Provas  31 de julho de 2018 

Resultado  3 de agosto de 2018 

Período de assinatura do Termo de Compromisso 3 a 8 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  

 
  



 

 
4. DESCRIÇÃO DAS MONITORIAS (Quadro resumo) 
 

 

 

Profa. Daniele Rocha Queiroz Lemos 
Coordenação de Pesquisa e Extensão do Curso de Medicina 

Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS 
 

   

  

Nº Área / Tema Orientador(a) Vagas  
Semestre a cursar 

em 2018.2 

1 CHA V  

Carlos Nobre Rabelo Júnior 

Joyce Façanha 

João Crispim 

Silvia Bonner 

1 não bolsista 6° e 7º semestre 

2 
CHA V - Exame 

Clínico 
Maria do Livramento Leitão Vilar 4 não bolsistas 6°e 7°semestre  

3 
Temas do módulo 

vertical III 

Tereza de Jesus Pinheiro Gomes Bandeira  

Elsie Sobreira Kubrusly 

Marcelo Jorge Jacó Rocha 

Juliana Custódio Lima 

1 não bolsista 4° ao 7º semestre 

4 
Temas do módulo 

vertical V 

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

Silvia Bona do Nascimento 

1 não bolsista 6º semestre 

5 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 

4 não bolsistas 5º e 6º semestre 



 

 

4.1 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 Não bolsista – 1 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO 
DA INSCRIÇÃO (2018.1) 

6° e 7º semestres 

PROCESSO SELETIVO Data – 31/07/2018 
Hora – 08h30 às 10h30 
Fase única – Slide test com casos clínicos 
Local – Laboratório de Informática 

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 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. 

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). 

 
  



 

 

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

NÚMERO DE VAGAS Não bolsistas – 4 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 
INSCRIÇÃO (2018.1) 

6° e 7º semestres 

PROCESSO SELETIVO Data – 31/07/2018 
Hora – 08h30 às 10h30 
Fase única – Slide test com casos clínicos 
Local – laboratório de Informática 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 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. 

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). 
 
  



 

 

3.3 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 Não bolsista – 1 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 

INSCRIÇÃO (2018.1) 
4° ao 7º semestre 

PROCESSO SELETIVO Data – 31/07/2018 
Hora – 08h30 às 10h30 
Fase única – prova teórica – 40 questões de múltipla escolha 
Local – Sala de aula 5º andar 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Pneumologia 

Doenças obstrutivas (asma e DPOC) 

Pneumonia 

Tuberculose 

 

Gastroenterologia 

Doenças pépticas (úlcera péptica, gastrites, duodenites e 

doença do refluxo gastroesofágico); 

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). 

 
  



 

 
3.4 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 Não bolsista – 1 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 
INSCRIÇÃO (2018.1) 

6º semestre 

PROCESSO SELETIVO Data – 31/07/2018 
Hora – 08h30 às 10h30 
Fase única – prova teórica – 40 questões de múltipla escolha 
Local – Sala de aula 5º andar 

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). 

 



 

3.5 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 Não bolsistas – 4 

SEMESTRE EM CURSO NO MOMENTO DA 
INSCRIÇÃO (2018.1) 

5º e 6º semestres 

PROCESSO SELETIVO Data – 31/07/2018 
Hora – 08h30 às 10h30 

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. 
Local – Sala de aula 5º andar 

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). 

 



 

 
 
 

ANEXO I - EDITAL Nº 22/2018 INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – 2018/2019 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E DEDICAÇÃO AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 

 

Eu, _________________________________________________, matrícula No ______________, aluno (a) regularmente 

matriculado (a) no Curso de __________________________, declaro, para os devidos fins, que disponho de 12 h semanais para 

dedicar-me às atividades da disciplina/área/tema ________________________________ do Programa de Iniciação à Docência. 

Declaro também, não estar participando de outros programas deste IES que requeiram dedicação de carga horária e/ou 

acumulação de bolsas. 

 

Fortaleza, __ de_________ de 20___ 

 


