
 

 

 

 

 Anexo ao EDITAL Nº 09, DO PROGRAMA DE MONITORIA – 2017/2018 – CURSO CST RADIOLOGIA 

 

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 regulamente matriculados 

em 2017.1, com inscrições deferidas (item 3.5 – Edital 09/2017) 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 ≥ 7,0. 

 

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

à Pesquisa e à Docência em 2018, 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 

No  Disciplina Corpo docente (orientador) Monitor 

01 Anatomia Humana Luciano Nogueira Lopes Filho 01 bolsista 

02 Biofísica Felipe Crescêncio Lima 01 bolsista 

01 não bolsista 

03 Matemática aplicada Dimitry Barbosa Pessoa 01 bolsista 

04 Fisiologia humana Mirizana Alves de Almeida 01 bolsista 

05 Técnica radiológica para 

diagnóstico por imagem I 

Hindenburgo Adomiran Lopes Filho 01 bolsista 

06 Técnica radiológica para 

diagnóstico por imagem II 

Hindenburgo Adomiran Lopes Filho 01 bolsista 

07 Anatomia Patológica Márcia Valéria Brandão dos Santos Martins 01 bolsista 

08 Tecnologia em mamografia Antônia Josilene Pinheiro Rocha 01 bolsista 

09 Física radiológica Francisco Carlos Ribeiro Rodrigues Júnior 01 bolsista 

10 Metodologia científica Viviane de Sousa Tomaz 01 bolsista 

11 Semiologia e Semiotécnica no 

Processo Saúde e Doença 

Deysen Kerlla Fernandes Bezerra Girão 01 bolsista 

 

2. Processo Seletivo para 2017.2 

2.1  O processo seletivo para o CST em Radiologia será realizado nas datas especificadas no item 8.0 deste 

edital. 

2.2  A vigência do programa de monitoria deste curso será de 6 meses (período 2017.2 – setembro de 2017 a 

fevereiro de 2018). 

2.3  O processo seletivo ocorrerá em duas fases: a primeira fase seguirá as especificações da tabela a seguir. 

 



 

 

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

nota da 1ª fase não será calculada e o candidato não poderá concorrer à uma vaga de monitor. 

 

1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA –  

PROCESSO SELETIVO PARA 2017.2 

Pré-requisitos 
IRA ≥ 5,00 

Média Final da disciplina ≥ 7,0 

Critério de avaliação 

Nota da primeira fase (N1): 

 

N1* = (0,7 x MF**) + (0,3 x IRA***) 

 

*Considerando N1 com duas casas decimais, sem arredondamento 

**MF: média final da disciplina 

***IRA: índice de rendimento acadêmico referente a 2017.1 

Nº de candidatos classificados para a 

segunda fase 
4 vezes o número de vagas  

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 

2.5 A segunda fase constará de uma prova, especificada no item 3 para cada disciplina, no qual o candidato que 

obtiver nota da 2ª fase (N2) < 5,00 estará automaticamente desclassificado. 

2.6 Somente poderão participar da 2ª fase os candidatos aprovados na 1ª fase e que estejam classificados e 

limitados 4 vezes o número de vagas estabelecidas no item 1.2 deste anexo. 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

PROCESSO SELETIVO PARA 2017.2 

Resultado Final (RF) 

RF = (N1 + N2)/2 

*N1: nota da 1ª fase 

*N2: nota da 2ª fase ≥ 5,00** 

*Considerando RF com duas casas decimais, sem 

arredondamento 

Critérios de desempate 

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

 

2.7. 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 segunda fase e dos assuntos por disciplina  



 

 

2ª FASE – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

DISCIPLINA: Anatomia Humana 

PROFESSOR: Luciano Nogueira Lopes Filho 

Tipo de avaliação Prova prática seguida de arguição. 

Assuntos  1. Sistema Esquelético e Sistema Muscular 
2. Sistema Nervoso e Sistema Circulatório 
3. Sistema Respiratório e Sistema Urinário 
4. Sistema Genital Masculino e Feminino e Sistema Digestório 
5. Sistema Articular e Sistema Reprodutor 

DISCIPLINA: Biofísica 

PROFESSOR: Felipe Crescêncio 

Tipo de avaliação Prova prática seguida de arguição. 

Assuntos  1. Composição da membrana plasmática eTransporte através da membrana plasmática 
2. Biofísica das membranas (DPP, capacitor, resistência)e Potencial da membrana, repouso e 

ação 
3. Biofísica da contração muscular (esquelética e cardíaca)e Biofísica da circulação sanguínea 

(pressão e fluxo sanguíneo) 
4. Biofísica da respiração (ventilação, troca gasosa e perfusão sanguínea)e Introdução à 

Radiações alfa e beta 
5. Introdução à Radiação gama e Introdução ao Raio X 

DISCIPLINA: Matemática aplicada 

PROFESSOR: Dimitry Pessoa 

Tipo de avaliação Prova prática seguida de arguição. 

Assuntos  1. Matrizes e suas operações e Determinantes 
2. Sistema de equação lineares e Razão e proporção 
3. Porcentagem e Função do 1° grau 
4. Função quadrática e Geometria: triângulo retângulo 
5. Trigonometria e Sistema métrico decimal 

DISCIPLINA: Fisiologia humana 

PROFESSOR: Mirizana Alves 

Tipo de avaliação Prova prática seguida de arguição. 

Assuntos  1. Transportes membranares e Fisiologia muscular (mecanismos de contração) 
2. Imunidade inata e adquirida e Células sanguíneas e homeostasia 
3. Espirometria e Trocas e transportes dos gases respiratórios 
4. Fisiologia renal (sumário de urina) e Ciclo cardíaco 
5. Controle da pressão arterial e Fisiologia endócrina (controle glicêmico) 

DISCIPLINA: Técnica radiológica para diagnóstico por imagem I 

PROFESSOR: Hindenburgo Adomiran Lopes Filho 

Tipo de avaliação Prova prática seguida de arguição. 

Assuntos  1. Proteção radiológica e Posições gerais e específicas do corpo 
2. Anatomia radiográfica de mão e punhoe Posicionamento radiográfico de mão e punho 
3. Anatomia radiográfica de antebraço e úmero e Posicionamento radiográfico de antebraço e 

úmero 
4. Anatomia radiográfica de ombro/articulações e Posicionamento radiográfico de 

ombro/articulações 
5. Anatomia radiográfica dos membros inferiores e Posicionamento radiográfico dos membros 

inferiores 
 



 

 

 

DISCIPLINA: Técnica radiológica para diagnóstico por imagem II 

PROFESSOR: Hindenburgo Adomiran Lopes Filho 

Tipo de avaliação Prova prática seguida de arguição. 

Assuntos  1. Estudo radiológico e exames de rotina e complementares do crânio e Linhas de 
posicionamento da rotina do crânio 

2. Estudo radiológico e exames de rotina do tórax e Linhas de posicionamento da rotina e 
complementares do tórax 

3. Estudo radiológico e exames de rotina e complementares do abdome e Linhas de 
posicionamento da rotina do abdome 

4. Estudo radiológico e exames de rotina e complementares da coluna vertebral e Linhas de 
posicionamento da rotina da coluna vertebral 

5. Estudo radiológico crânio e exames de rotina e complementares da região sacroilíaca e 
Linhas de posicionamento da rotina da região sacroilíaca 

DISCIPLINA: Anatomia patológica 

PROFESSOR: Márcia Valéria Brandão 

Tipo de avaliação Prova prática seguida de arguição. 

Assuntos  1. Adaptações celulares e Lesão celular Reversível e Irreversível. 
2. Acúmulos Intracelulares. 
3. Inflamação Aguda e Crônica e Reparação Tecidual. 
4. Distúrbio Hemodinâmico. 
5. Neoplasias (Benigna e Maligna). 

DISCIPLINA: Tecnologia em mamografia 

PROFESSOR: Antônia Josilene Pinheiro Rocha 

Tipo de avaliação Prova prática seguida de arguição. 

Assuntos  1. Anatomia mamária e Fisiologia mamária 
2. Patologias benignas e Anomalias congênitas 
3. História da mamografia e Mamógrafos (analógico e digital) 
4. Processos de revelação e Posicionamentos mamográficos 
5. BI-RADS e Qualidade nas imagens mamográficas 

DISCIPLINA: Física radiológica 

PROFESSOR: Francisco Carlos Ribeiro Rodrigues Júnior 

Tipo de avaliação Prova prática seguida de arguição. 

Assuntos  1. Lei do inverso do quadrado da distância e Equação quântica de Planck; Matéria e energia. 
2. Os Raios-X (histórico, propriedades, produção e espectro) e Grandezas e unidades utilizadas 

em Radiologia 
3. A ampola de Raios-x e Efeito Compton e Efeito Anódico 
4. Fatores que influenciam na qualidade da imagem e fatores que influenciam na absorção de 

Raios-X 
5. As radiações alfa, beta, gama e a radioatividade 

 

DISCIPLINA: Metodologia científica 

PROFESSOR: Viviane de Sousa Tomaz 

Tipo de avaliação Prova prática seguida de arguição. 

Assuntos  1. Tipos de trabalhos científicos e acadêmicos e Elementos que compõem relatórios de 

pesquisa: pré-textuais, textuais e pós-textuais; 

2. Requisitos básicos na elaboração de trabalhos científicos: leitura, análise de textos e redação 



 

 

científica e Definição do tema e formulação do problema de pesquisa (hipóteses ou 

proposições);  

3. Diferenciações de descritores (controlados e não-controlados) e Busca de publicações em 

bases e portais de dados científicos; 

4. Objetivos e elaboração de um esquema e Pesquisa de campo: Abordagem quantitativa e 

qualitativa; 

5. O estudo de revisão bibliográfica e Resolução 466/12 do CNS. 

DISCIPLINA: Semiologia e Semiotécnica no Processo Saúde e Doença 

PROFESSOR: Deysen Kerlla Fernandes Bezerra Girão 

Tipo de avaliação Prova prática seguida de arguição. 

Assuntos  1. Semiotécnica da Anamnese e Técnicas básicas do exame físico; 

2. Exame físico geral e Exame da cabeça e pescoço; 

3. Exame do tórax e Exame do abdome; 

4. Exame Neurológico e Sinais Vitais; 

5. Segurança do Paciente e Técnicas e cuidados com a mobilização, posicionamento e 

transporte de pacientes. 
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