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PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – MONITORIA (PID)  
 

CURSO DE MEDICINA  
 

EDITAL 03/2012 
 
 

 

A Comissão de Acompanhamento do Programa de Iniciação à Docência-Monitoria dos 

cursos da área da saúde da FACULDADE CHRISTUS, constituídas, respectivamente pelas 

Coordenações de Pesquisa e Monitoria de cada curso, Coordenação do Curso e a Supervisão do 

Campus Parque Ecológico, tornam pública a abertura de inscrições para o Programa de 

Iniciação à Docência-Monitoria do ano de 2012 do Cu rso de Medicina , que serão realizadas 

no período de 1º de fevereiro a 02 de março de 2012 , das 9h às 19h, de acordo com o horário 

de funcionamento da recepção de andar do curso.   

 

1. OBJETIVO GERAL 

Estimular a prática da iniciação à docência e o desempenho intelectual do estudante 

monitor através de sua maior interação com a área de estudo, levando ao corpo discente o 

aperfeiçoamento na disciplina/área/tema. 

As vagas para monitores referentes ao Edital 03/2012 serão utilizadas, respectivamente, 

por estudantes concursados: bolsistas e não bolsistas.  

 

 

2. ATRIBUIÇÕES 

2.1. Estudantes Monitores 

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

� Estar presente nas atividades práticas previstas no plano de ensino de cada 

disciplina/área/tema; 

� Respeitar os procedimentos operacionais traçados pela coordenação do curso; 

� Entregar mensalmente o formulário M3 (Relatório Mensal); semestralmente o Formulário 

M4 (Relatório semestral), devidamente assinados pelo(s) professor(es) orientador(es). A 

entrega de tais formulários deverá ser na Secretaria de Cursos; 

� Em havendo constatação da não entrega do formulário M3 (Relatório Mensal) por 2 

meses, consecutivos ou não, implicará em notificação por parte da Coordenação de 

Pesquisa e Monitoria ao estudante (bolsista e não bolsista)  e ao seu orientador. Caso 

não ocorra a regularização no prazo de 10 dias, a contar da data de notificação, ou 

ocorra reincidência, o estudante (bolsista e não bolsista) e seu orientador poderão ser 

automaticamente desligados do Programa de Monitoria; 
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� Dedicar-se às atividades de monitoria, cumprindo 8 horas  semanais para o curso de 

Medicina; 

� Escrever e apresentar ARTIGO do trabalho do Programa de Monitoria no IX 

ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUISA E À DOCÊNCIA e VII ENCONTRO DE 

PESQUISADORES DA FACULDADE CHRISTUS; em 2013. 

� Entregar cronograma semestral de atividades do monitor referente à disciplina/tema em 

data estabelecida pela coordenação de cada curso; 

� Comparecer às reuniões de acompanhamento, conforme previsto no cronograma de 

atividades da Coordenação de Pesquisa e Monitoria de cada curso; 

 

2.2. Professores Orientadores 

� Estimular a integração entre os estudantes monitores dos cursos de medicina e 

fisioterapia, especialmente naquelas disciplinas que são comuns aos dois cursos 

(Anatomia; Fisiologia; Farmacologia; Histologia e Patologia); 

� Entregar à Coordenação de Pesquisa os temas e elaborar as provas práticas (2ª fase) 

para seleção do(s) candidato(s);   

� Propiciar ao corpo discente instrumentos e orientações voltados ao exercício da 

iniciação à docência, objetivando o desenvolvimento continuado dos estudantes através 

da prática de monitoria; 

� Elaborar o Plano de Orientação ao estudante monitor (M2) referente à disciplina que 

leciona, apresentando-o ao Coordenador para troca de sugestões; 

� Assinar o termo de compromisso como Professor Orientador do programa de monitoria; 

� Dedicar 2 (duas) horas semanais ao Programa, destinando-as aos encontros com os 

seus Monitores, bem como às demais atividades inerentes ao planejamento e execução 

das atividades correspondentes; 

� O professor orientador receberá 2 hora/aula semanais por disciplina/tema de monitoria; 

� Acompanhar a frequência dos Estudantes Monitores, registrando-as em relatórios 

mensais; 

� Enviar o relatório semestral de acompanhamento dos Estudantes Monitores (M4) às 

Coordenações de Pesquisa e Monitoria do curso; 

� Orientar e acompanhar os monitores na produção do ARTIGO CIENTÍFICO para 

apresentar no IX Encontro de Iniciação à Pesquisa e á Docência e VII Encontro de 

Pesquisadores da Faculdade Christus; 

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

docência; 

� Apresentar, após 11 meses de desenvolvimento do projeto, relatório de avaliação do 

estudante (formulário modelo M5); 
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� A não entrega do formulário M5 no prazo previsto pelo Edital poderá implicar na não 

renovação da monitoria da disciplina em questão. 

� Dar o suporte necessário ao estudante no tocante ao preenchimento e entrega dos 

formulários exigidos. 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições estarão abertas no período de 1º de fevereiro a 02 de março de 2012 , das 

9h às 19h, de acordo com o horário de funcionamento da recepção de andar do Curso de 

Medicina da Faculdade Christus. 

 

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

� Formulário M1, que deverá ser entregue em 3 cópias impressas. O formulário poderá ser 

obtido no site www.fchristus.com.br no “aluno on-line”; 

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

� Declaração atualizada do candidato atestando sua atual disponibilidade para cumprir 8 

horas semanais (para o curso de Medicina) de atividades referentes à disciplina, ao 

tema ou à área em que deseja atuar como monitor. 

 

 

4. BOLSA DE MONITORIA 

4.1. A bolsa terá vigência de 11 meses, com início em agosto de 2012 a junho de 2013, ou até 

a conclusão do curso de graduação, caso ocorra em data anterior. 

 

4.2. Os bolsistas serão contemplados com bolsa de 10% (para o Curso de Medicina) de 

desconto na mensalidade durante o período de vigência do programa de Monitoria. 

 

4.3. A concessão da referida bolsa não dá ensejo ao pagamento de benefício direto ao 

contemplado; mas autoriza, tão somente, a concessão de desconto na mensalidade, 

quando for o caso. 

 

4.4. NÃO é permitido ao estudante (bolsista e não bolsista) participar simultaneamente  de 

outros programas desta IES que requeiram dedicação de carga horária e/ou acumulação 

de bolsas. 

 

4.5. A detecção de participação simultânea  do estudante (bolsista e não bolsista) em outros 

programas desta IES e/ou acumulação de bolsas concedida por esta IES implicará no 
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automático desligamento do estudante dos programas aos quais estava participando (sem 

garantia de certificado), podendo ser substituído pelo candidato subsequente da ordem de 

classificação.  

 

4.6. Serão contemplados com bolsa os estudantes classificados nos primeiros lugares, (que 

tenham obtido as maiores médias finais na disciplina/tema/área relacionadas no item 8  

deste edital), até o limite de bolsas especificadas no item 8.1. Os demais estudantes 

aprovados serão classificados como não bolsistas de acordo com o limite de vagas 

estabelecidas neste edital. 

 

 

5. REQUISITOS DO ESTUDANTE - MONITOR  

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

 

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

 

5.3. Estar cursando ou ter sido aprovado na disciplina/tema/área em que pretende ser monitor 

com média maior ou igual a 7,0.  

 

5.4. Para o Curso de Medicina o tópico descrito acima (5.3) não se aplicará as seguintes 

disciplinas componentes dos Temas: Microbiologia e Imunologia; Farmacologia; Fisiologia. 

 

5.5. Os estudantes aprovados para monitoria do CHA V terão que, obrigatoriamente, participar 

de curso prático de Ginecologia ministrado pelo Prof. Medeiros cujo calendário será 

divulgado posteriormente. 

 

 

6. BENEFÍCIOS PARA O ESTUDANTE-MONITOR 

6.1. O estudante bolsista  receberá um certificado de iniciação à docência e bolsa de 10% 

(para o curso de Medicina) na sua mensalidade. 

 

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

 

6.3. Os direitos dos estudantes monitores, bolsistas ou não bolsistas, estão condicionados ao 

cumprimento integral dos deveres previstos neste Edital e nos regulamentos específicos de 

cada curso. 
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7. DA SELEÇÃO 

7.1. Das Provas 

� A relação dos temas a serem abordados nas provas de seleção (escrita e/ou prática) 

está descrita no anexo I deste Edital;  

� As provas escritas  serão realizadas no dia 07 de março de 2012  e as provas 

práticas,  entre os dias 09 e 13 de abril de 2012 , de acordo com a definição 

estabelecida pelo Professor Orientador de cada área , no âmbito específico de suas 

atribuições mediante regulamento próprio; 

� As provas escritas  de monitoria serão realizadas a partir do sorteio de 3 temas do 

conteúdo programático proposto previamente pelo professor orientador de cada área, de 

acordo com anexo 1 deste Edital;   

� A prova escrita  será dissertativa e cada tema deverá ser discorrido em, no máximo 40 

linhas, sendo atribuído a cada tema uma nota que deve variar de zero a 10,0 (dez). A 

nota da prova escrita  será a média aritmética da nota dos 3 temas sorteados. 

� As provas escritas serão avaliadas segundo os parâmetros: 

 

1. Demonstra conhecimento 

Muito ruim Ruim Nem bom, nem 
ruim 

Bom Muito bom 

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 
 

2. O assunto lhe parece atualizado 

De forma 
nenhuma Não muito Regularmente Razoavelmente Muito 

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 
 

3. O assunto é descrito de forma a entender-se uma aplicabilidade pratica 

De forma 
nenhuma Muito pouco Razoavelmente Não muito Bastante 

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 
 

4. Comunica-se claramente de forma escrita 

De forma 
nenhuma 

Na minoria do 
texto 

Na metade do 
texto 

Na maioria do 
texto 

Durante todo o 
texto 

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 
 

5. Escreve e usa palavras e termos técnicos de form a correta 
De forma 
nenhuma 

Na minoria do 
texto 

Na metade do 
texto 

Na maioria do 
texto 

Durante todo o 
texto 

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 
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� Somente poderá realizar a prova prática  o estudante que obtiver nota superior ou igual 

a 7,0 (sete) na prova escrita , de acordo com o resultado parcial a ser divulgado no dia 

29 de março de 2012 . 

� A falta ou atraso para a realização das provas enseja na eliminação do candidato, não 

cabendo recursos para esta situação. 

 

7.2. Da Aprovação 

� Será aprovado o candidato que obtiver média (teórica e prática) igual ou maior que 7,0 

(sete). 

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

desempate: 

Maior nota na prova teórica; 

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

Maior número de horas aulas cursadas; 

Maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). 

 

7.3. A divulgação do resultado final  será realizada até o dia 26 de abril de 2012.  

 

7.4.  O Termo de Compromisso  será assinado em local e horário a serem divulgados pela 

Coordenação de Pesquisa e Monitoria. 

  

7.5.  O não comparecimento do candidato aprovado para a assinatura do Termo de 

Compromisso  na data e horários especificados, sem a devida justificativa, ensejará a 

convocação imediata dos candidatos classificáveis.  

 

7.6.  A assinatura do termo de compromisso está vinculada à apresentação do histórico escolar, 

comprovando a obtenção de média maior ou igual a 7,0 na disciplina/área/tema em que 

exercerá as atividades de monitor. 

 

7.7.  Alunos que entrem em Regime Especial (RE) durante a vigência da bolsa deverão ter 

temporariamente suspensas suas atividades e consequentemente a bolsa, enquanto 

perdurar o RE. O prazo de vigência da monitoria de 11 meses não poderá ser alterado em 

virtude de RE. 
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8. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR CURSO  

Para o período de agosto de 2012 a 30 de junho de 2013 , o número de vagas para os 

estudantes bolsistas e não bolsistas está determinado no quadro 1. 

 

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

Curso  Bolsistas Não bolsistas 

Medicina 26 44 

 

 

8.1. Para o Curso de Medicina 

� As inscrições poderão ser realizadas de acordo com o quadro abaixo por candidatos 

regularmente matriculados no curso de medicina e que tenham concluído as disciplinas 

das vagas pleiteadas. 

� As vagas para o ISEC serão divulgadas em um edital complementar, mas a data 

para realização das provas de seleção será respeita da conforme descrito neste 

Edital. 
 

Área / Tema Orientador 
Vagas 

(bolsista /   
não bolsista) 

Semestre 
em curso 

Anatomia Prof. Antônio Ribeiro da Silva Filho 
3 bolsistas 
3 não bolsistas 

A partir do 
segundo  

Histologia e 
Embriologia Prof. Leandro Lage Rocha  

2 bolsistas 
4 não bolsistas 

A partir do 
segundo 

Microbiologia e 
Imunologia  

Profa. Tereza de Jesus Pinheiro Gomes 
Bandeira 

1 bolsistas 
5 não bolsistas 

A partir do 
segundo 

Parasitologia  Profa. Kelma Maria Souza Bastos 
1 bolsista 
4 não bolsistas 

A partir do 
segundo 

Farmacologia  Prof. Manoel Cláudio Azevedo Patrocínio 
2 bolsistas 
4 não bolsistas 

A partir do 
terceiro 

Fisiologia 
Profa. Danielle Maia Holanda Dumaresq 
Prof. Lúcio Diniz 

2 bolsistas 
5 não bolsistas 

A partir do 
terceiro 

Patologia Prof. Antônio Wilson Vasconcelos 
2 bolsistas 
2 não bolsistas 

A partir do 
segundo 

CHA I e II Profa. Maria do Livramento Leitão Vilar 
2 bolsistas 
4 não bolsistas 

A partir do 
segundo 

CHA III e IV Profa. Renata Araújo Pinto 
2 bolsistas 
3 não bolsistas 

A partir do 
quarto 
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CHA V  

Prof. Francisco das Chagas Medeiros  
Profa. Joseleda Aguiar Pinto 
Prof. Leiria de Andrade Neto 
Prof. João Aragão Ximenes Filho 

2 bolsistas 
2 não bolsistas 

A partir do 
quinto 

CHA VI 
Prof. Roberto Neves Solon 
Prof. Arnaldo Aires Peixoto Júnior 

2 bolsistas 
2 não bolsistas 

A partir do 
sexto 

Medicina 
Baseada em 
Evidências  

Profa. Sheila Márcia de Araújo Fontenele 
Prof. Luciano Pamplona de Góes 
Cavalcanti 
Prof. João Aragão Ximenes Filho 

2 bolsistas 
1 não bolsista 

A partir do 
segundo 

Genética  Profa. Maria Denise Fernandes Carvalho 
2 bolsistas 
2 não bolsistas 

A partir do 
terceiro 

Anestesia/ 
Cirurgia/ 
Oncologia/ 
Urgências 
Médicas e 
Medicina 
Intensiva 

Prof. Grijalva Otávio Ferreira Costa 
Prof. Cristiano Walter Morais Rola Junior  
Prof. Daniel Sarquis Gonzalez Braga 

1 bolsista 
3 não bolsistas 

Estudantes 
do sétimo e 
oitavo 
semestre 

 

 

9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITO RIA 

9.1. As normas e critérios de acompanhamento e avaliação do programa estão definidos e 

regulamentados em normas específicas. 

 

9.2. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas junto ao Programa de Iniciação à 

Docência-Monitoria do Curso de Medicina da Faculdade Christus, poderá haver suspensão 

temporária do programa no que concerne ao professor e desligamento do estudante e/ou 

professor, a critério da Comissão de Acompanhamento do programa. Se o estudante 

desligado tiver a qualificação de bolsista, a bolsa poderá ser transferida para o monitor não 

bolsista com maior nota no processo seletivo, sendo chamado o primeiro candidato 

classificável para ocupar a vaga de não bolsista. Caso não exista monitor não bolsista, 

será chamado imediatamente o primeiro candidato classificável para assumir a vaga. 

 

9.3. O desligamento (temporário ou definitivo) do professor orientador poderá ensejar o 

desligamento do seu monitor. Na ocorrência dessa hipótese, o monitor perde o direito ao 

desconto (se for bolsista). Neste caso devemos passar o monitor para outro professor. 

Parágrafo único . No caso de desligamento de professor, se houver no curso outro professor 

ministrando a mesma disciplina/tema/módulo para a qual foi aprovado o monitor, caberá às 

comissões de acompanhamento do programa de monitoria a decisão sobre a eventual 

realocação do estudante.  
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10. CLÁUSULA DE RESERVA 

A Coordenação de Pesquisa, Coordenação do Curso e a Supervisão do Campus Parque 

Ecológico reservam-se o direito de resolver os casos omissos, bem como as situações não 

previstas no presente edital. 

 

 

11. DOS RECURSOS 

Das decisões tomadas pela Comissão de Acompanhamento do Programa de Iniciação à 

Docência-Monitoria do Curso de Medicina da Faculdade Christus, não caberá qualquer recurso.  

 

 

Fortaleza, 06 de dezembro de 2011. 

 

 

 
Prof. Dr. Antonio Ribeiro da Silva Filho  
Coordenação do Curso de Medicina 

 
 
 
 

Profa Msc. Isabelle Cerqueira S. Ferreira 
Supervisão do Campus Parque Ecológico 

 
 
 
 

Profa. Msc. Olga Vale Oliveira Machado 
Coordenação de Pesquisa, Monitoria e 

Extensão do Curso de Medicina 
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ANEXO I – Conteúdos para as Provas de Seleção 

 

ANATOMIA - Prof. Antônio Ribeiro da Silva Filho 

PRIMEIRA FASE (Prova teórica) 
No dia da prova serão sorteados 3 (três) dos tópicos relacionados abaixo. 

 
1. Sistema Esquelético 
2. Sistema Articular 
3. Sistema Muscular 
4. Sistema Nervoso 
5. Sistema Endócrino 
6. Sistema Digestório 
7. Sistema Genital masculino e feminino 
8. Sistema Urinário 
9. Sistema Respiratório 
10. Sistema Circulatório (Cardiovascular e Linfático) 

 
SEGUNDA FASE (Prova prática)  
Gincana, abrangendo os 10 sistemas anatômicos e as 5 regiões topográficas do corpo humano. 

 

 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA - Prof. Leandro Lage Rocha 

 
PRIMEIRA FASE (Prova teórica) 
No dia da prova serão sorteados 3 (três) dos tópicos relacionados abaixo. 
 
Embriologia: 
1. Primeira semana do desenvolvimento embrionário 
2. Segunda semana do desenvolvimento embrionário 
3. Terceira semana do desenvolvimento embrionário 
4. Quarta à oitava semana do desenvolvimento embrionário 
5. Placenta e Membranas Fetais 

 
 
Histologia: 
6. Histofisiologia do tecido epitelial de revestimento  
7. Histofisiologia do tecido glandular 
8. Histofisiologia do tecido conjuntivo 
9. Histofisiologia das glândulas endócrinas 
10. Aspectos externos do embrião 

 
SEGUNDA FASE (Prova prática) 
Focalização e interpretação de lâminas das áreas supracitadas de acordo com a abordagem feita. 
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MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA - Profa. Tereza de Jesus Pinheiro Gomes Bandeira 

 
PRIMEIRA FASE (Prova teórica) 
No dia da prova serão sorteados 3 (três) dos tópicos relacionados abaixo. 

 
1. Fisiologia e metabolismos de micro-organismos: curva de crescimento 
2. Microbiota normal do corpo humano e Infecções Hospitalares  
3. Cocos piogênicos: os gêneros Staphylococcus, Streptococcus. 
4. Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium leprae 
5. Bactérias entéricas: Salmonella, shigella e E. coli. 
6. Principais métodos de coloração: Coloração GRAM; método de Ziehl-Neelsen. 
7. Imunidade inata 
8. Imunidade Adquirida 
9. Sistema complemento 
10. Reações de hipersensibilidade 

 
SEGUNDA FASE (Prova prática)  
Focalização e interpretação de lâminas e arguição oral sobre tópicos relacionados. 

 

 

PARASITOLOGIA -  Profa. Kelma Maria Souza Bastos 

 
PRIMEIRA FASE (Prova teórica) 
No dia da prova serão sorteados 3 (três) dos tópicos relacionados abaixo.  

 
1. Protozoários intestinais (amebíase e giardíase)  
2. Coccídeos intestinais (Isospora, Cryptospodidium) 
3. Protozoários Tripanosomatídeos (Trypanosoma, leishmania) 
4. Apicomplexa em sangue/tecido (toxoplasma, plasmodium) 
5. Helmintos intestinais classe trematoda (schistosoma mansoni) 
6. Helmintos intestinais classe Cestoda (taenia) 
7. Helmintos intestinais classe nematoda com transmissão oral (ascaris, trichuris, enterobius) 
8. Helmintos intestinais Nematódeos de transmissão transcutânea (Ancilostomídeos strongyloides) 
9. Artrópodes como agentes etiológicos 
10. Artrópodes como vetores 

 
SEGUNDA FASE (Prova prática)  
Focalização e interpretação de lâminas das áreas supracitadas de acordo com a abordagem feita. 
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FARMACOLOGIA - Prof. Manoel Cláudio Azevedo Patrocínio 
 

PRIMEIRA FASE (Prova teórica) 
No dia da prova serão sorteados 3 (três) dos tópicos relacionados abaixo.  
 
1. Antimicrobianos  
2. Adrenérgicos e antiadrenérgicos 
3. Analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios 
4. Insulina e hipoglicemiantes orais. 
5. Distúrbios metabólitos e respiratórios-gasometria. 
6. Terapia farmacológica da hipertensão 
7. Terapia Farmacológica das Síndromes Coronarianas 
8. Drogas usadas na parada cardiorespiratória 
9. Terapia farmacológica da ICC 
10. Antiarrítmicos 

  
SEGUNDA FASE (Prova oral)  
Casos Clínicos 
 

 

FISIOLOGIA – Profª. Danielle Maia Holanda Dumaresq 
 

PRIMEIRA FASE (Prova teórica) 
No dia da prova serão sorteados 3 (três) dos tópicos relacionados abaixo. 

 
1. Fisiologia do Sistema Nervoso Autônomo 
2. Fisiologia Cardiovascular 
3. Fisiologia do Sistema Respiratório 
4. Fisiologia do eritrócito 
5. Fisiologia Hepática 
6. Funções secretoras do Trato Alimentar  
7. Digestão e absorção do Trato Gastrintestinal  
8. Fisiologia da Hipófise e Tireoide 
9. Fisiologia do Córtex Adrenal e do Pâncreas Endócrino  
10. Fisiologia da coagulação 

 
SEGUNDA FASE (Prova oral)  
Arguição oral sobre os tópicos relacionados. 
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PATOLOGIA - Prof. Antônio Wilson Vasconcelos 

 
PRIMEIRA FASE (Prova teórica) 
No dia da prova serão sorteados 3 (três) dos tópicos relacionados abaixo.  

 
1. Morte celular: degenerações, acúmulos intracelulares, necroses e apoptose. 
2. Distúrbios circulatórios locais: hemorragia, hiperemia, edemas, trombose, embolia e infarto. 
3. Inflamação aguda: causas, patogenia, classificação e aspectos estruturais. 
4. Regeneração e biologia das células-tronco: causas, patogenia, classificação e aspectos estruturais. 
5. Reparo tecidual e cicatrização. 
6. Inflamação crônica: causas, patogenia, classificação e aspectos morfológicos. 
7. Imunopatologia: papel dos componentes da resposta imune na lesão tecidual, mecanismo efetor dos 

diversos tipos de hipersensibilidade e patogenia das atipias.  
8. Alterações locais do crescimento e diferenciação das bases da prevenção do câncer: atrofia, hipotrofia, 

hipertrofia, metaplasia, hiperplasia, hipoplasia e displasia. 
9. Neoplasias: conceito, nomenclatura e princípios gerais da amaplasia e diferenciação celular. 
10. Biologia geral dos tumores malignos: mecanismos de invasão e metástase, carcinogênese e bases do 

câncer. 
 

SEGUNDA FASE (Prova prática)  
Focalização e interpretação de lâminas das áreas supracitadas de acordo com a abordagem. 

 

 

CHA I e II - Profa. Maria do Livramento Leitão Vilar 

PRIMEIRA FASE (Prova teórica) 
No dia da prova serão sorteados 3 (três) dos tópicos relacionados abaixo. 
  
1. Relação médico-paciente. 
2. Anamnese. 
3. Sistema endócrino: 

- Sintomas e sinais e Síndromes endócrinas 
4. Anormalidades genéticas: 

- Sintomas e sinais e Síndromes genéticas 
5. Somatoscopia, inclusive sinais vitais. 
6. Cabeça e pescoço: 

- Sintomas e sinais e Exame físico 
7. Sistema nervoso: 

- Sintomas e sinais 
- Exame físico 

8. Sistema cardiovascular: 
- Sintomas e sinais 
- Exame físico do tórax e cardiovascular 

9. Síndromes neurológicas e cardiovasculares 
10. Biossegurança, inclusive técnica de antissepsia das mãos e do uso de luvas cirúrgicas. 
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CHA III e IV – Prof. Marcelo José Cortez Bezerra e Profa. Renata Araújo Pinto 

 
PRIMEIRA FASE (Prova teórica) 
No dia da prova serão sorteados 3 (três) dos tópicos relacionados abaixo. 

 
1. Descreva o diagnóstico diferencial das diarreias agudas. 
2. Diante de um paciente com adenomegalia. Que características dever ser observadas na investigação 

diagnóstica?  
3. Descreva os achados no exame físico: 2.1. Em um paciente com Síndrome de comolidação e 2.2. Em um 

paciente com Síndrome de derrame pleural. 
4. Fisiopatologia dos sintomas e sinais do sistema gênito-urinário. 
5. Fisiopatologia dos sintomas e sinais do sistema locomotor. 
6. Descreva os sinais e sintomas de um paciente com síndrome de hipertensão portal. 
7. Descreva os sinais e sintomas de um paciente com apendicite aguda e possíveis alterações do exame físico 

abdominal 
8. Técnicas semióticas do aparelho gênito-urinário. 
9. Descreva como deve ser a sequência geral do exame físico ortopédico. 
10. Técnicas de imobilização provisória dos membros superiores e inferiores, inclusive ombro e quadril; e 

coluna cervical. 
 
SEGUNDA FASE (Prova prática)  
Prova prática sobre os tópicos. 
 

 

CHA V – Prof. Francisco das Chagas Medeiros, Profa. Joseleda Aguiar Pinto e Profs. Leiria de Andrade 

Neto/João Aragão Ximenes Filho 

 
PRIMEIRA FASE (Prova teórica) 
No dia da prova DOIS DE CADA tópico (GO, Pediatria e Oftalmo/Otorrino) serão sorteados  
 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA  
 
1. Prevenção do CA ginecológico (mama, colo uterino, endométrio-ovário) 
2. Planejamento familiar (anticoncepção, infertilidade) 
3. Anamnese e exame físico ginecológico 
4. Ginecologia da infância e adolescência  
5. Hemorragia do 1º trimestre  
6. Assistência ao pré-natal 
7. Comunicação médico paciente. 
8. Coleta do papanicolaou 
9. A prescrição médica 
10. Diagnóstico do trabalho de parto 

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



 
 
 
 

15 
 

do recém-nascido 
6. Fisiopatologia dos sinais e sintomas das afecções respiratórias, parasitárias e gastrointestinais na 

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

parasitoses intestinais, doença diarreica). 
10. Desidratação (causas, diagnóstico e tratamento).  

 
 
OFTALMOLOGIA / OTORRINOLARINGOLOGIA  
 
1. Exame clínico oftalmológico (incluindo anamnese e exame físico) e fisiopatologia dos sinais e sintomas mais 

comuns em oftalmologia. 
2. Fisiologia do olho 
3. Glaucoma crônico (primário) ângulo aberto, fisiologia e propedêutica e acompanhamento. 
4. Características gerais das doenças oculares 
5. Urgências e trauma ocular. 
6. Retinopatia diabética e hipertensiva 
7. Síndromes do olho vermelho. 
8. Exame clínico otorrinolaringológico e fisiopatologia dos sinais e sintomas mais comuns em 

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

a. Diagnóstico e tratamento clínico ou cirúrgico das patologias:  
b. Rinites agudas e crônicas - Rinite alérgica. Sinusites agudas e crônicas. Epistaxe. 

10. Fisiologia, semiologia da orelha externa, media e interna. Diagnóstico e tratamento clínico ou cirúrgico das 
patologias; 
a. Otite externa, Otite média aguda. Otite média crônica e simples,  
b. Colesteatomosa, serosa tuberculosa.   
c. Semiologia auditiva. 
d. Semiologia vestibular.  
e. Vertigens, otoesclerose. 

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

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

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

SEGUNDA FASE (Prova prática) 
Prova prática sobre os tópicos. 
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CHA VI – Prof. Roberto Neves Sólon e Prof. Arnaldo Aires Peixoto Junior 

 
PRIMEIRA FASE (Prova teórica) 
No dia da prova três tópicos serão sorteados, sendo UM de cada um dos temas: (Dermatologia, Psiquiatria e 
Geriatria).  
 
DERMATOLOGIA 
 
1. Exame clínico dermatológico e identificação das lesões elementares, com o entendimento da histologia da 

pele e fisiopatologia dos sintomas e sinais. 
2.  Doenças eritemato-escamosas e dermatoses papulosas 
3. DST  
4.  Hanseníase  
5.  Farmacodermias 

 
 
PSIQUIATRIA 
 
1. Os estabilizadores do humor 
2. Esquizofrenia: conceito, hipótese e etiologia, tipos e quadros clínicos, epidemiologia, tratamento 

medicamentoso e não medicamentoso. 
3. Principais drogas de uso em psiquiatria. 
4. Transtornos de ansiedade: tipos, quadros clínicos, tratamento e comorbidades 
5. Transtornos de humor: critérios diagnósticos, hipóteses etiológicas e abordagem terapêuticas. 

 
 

  GERIATRIA 
1. Alterações fisiológicas do envelhecimento  
2. Farmacologia do idoso  
3. Promoção da saúde no envelhecimento 
4. Alterações cognitivas no idoso 
5. Vertigens e quedas no idoso 

 
SEGUNDA FASE (Prova prática) 
Prova prática sobre os tópicos. 
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CHA VII – Prof. Grijalva, Prof. Cristiano Rola, Prof. Daniel Sarquis (Anestesia /Cirurgia/ Oncologia, Urgências 
Médicas e Medicina Intensiva) 

 
ÚNICA FASE  
No dia da prova serão sorteados 3 (três) dos tópicos relacionados abaixo. 
 

1. Avaliação das vias aéreas no trauma. 
2. Avaliação da respiração e ventilação no trauma. 
3. Avaliação do choque no trauma. 
4. Imobilizações. 
5. Acessos periféricos e centrais. 
6. Conduta na parada cardiorrespiratória. 
7. Drenagem toráxica, punção toráxica e pericardiocentese.  
8. Avaliação radiológica no trauma 
9. Avaliação inicial do paciente politraumatizado  
10. Avaliação do trauma abdominal  

 
 

 

MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS – Profª. Sheila Fontenele / Prof. João Ximenes / Prof. Luciano Pamplona / 
Prof. Carlos Henrique 

 

PRIMEIRA FASE (Prova teórica) 
No dia da prova serão sorteados 3 (três) dos tópicos relacionados abaixo. 

 
1. Bioestatística descritiva 
2. Bioestatística analítica 
3. Estudos de frequência 
4. Erros metodológicos 
5. Estudos de validação diagnóstica 
6. Estudos retrospectivos 
7. Estudos prospectivos 
8. Estudos de intervenção 
9. Medicina baseada em evidências 
10. Epidemiologia descritiva 

 
SEGUNDA FASE (Prática)  
Deverá ser ministrada uma aula expositiva (20 minutos) sobre o tema 10 (epidemiologia descritiva). 
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GENÉTICA – Profa. Maria Denise Fernandes Carvalho 

PRIMEIRA FASE (Prova teórica): 
No dia da prova serão sorteados 3 (três) dos tópicos relacionados abaixo. 

 
1. História e Importância da Genética 
2. Genes e cromossomos 
3. Heranças autossômicas dominante e recessiva ligada ao sexo e mitocondrial 
4. Citogenética clínica 
5. Erros Inatos do metabolismo 
6. Técnicas em Biologia Molecular e Terapia Gênica 
7. Herança Multifatorial 
8. Consulta Genética e Aconselhamento Genético 
9. Diagnóstico pré-Natal de Doenças Genéticas 
10. Células-tronco 

 
SEGUNDA FASE (Prova oral):  
Prova oral sobre os tópicos e entrevista. 

 

 

ANESTESIA /CIRURGIA/ ONCOLOGIA, URGÊNCIAS MÉDICAS E MEDICINA INTENSIVA - Prof. Grijalva Otávio, 
Prof. Cristiano Rola, Prof. Daniel Sarquis 
 

PRIMEIRA FASE e ÚNICA FASE (Prova teórica): 
No dia da prova serão sorteados 3 (três) dos tópicos relacionados abaixo. 

 
1. Avaliação das vias aéreas.  
2. Avaliação da respiração e ventilação. 
3. Acessos centrais e periféricos. 
4. Imobilizações. 
5. Conduta básica na parada Cárdio-Respiratória. 
6. Conduta avançada na parada Cárdio-Respiratória. 
7. Avaliação radiológica dos Raios X no trauma. 
8. Avaliação inicial do paciente politraumatizado. 
9. Conduta anti-choque no anel pélvico. 
10. Avaliação inicial do trauma abdominal 

 
 
 
 
 
 


