
 

EDITAL 20/2017 

VAGAS REMANESCENTES PARA MONITORIA 

CAMPUS PARQUE ECOLÓGICO E BENFICA 

 

CURSOS: BIOMEDICINA, CST EM RADIOLOGIA, CST EM GASTRONOMIA, ENFERMAGEM, 

FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO, ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA. 

 

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

abertura de inscrições para o Programa de Iniciação à Docência - Monitoria (vagas remanescentes) do ano 

de 2017/2018 dos cursos de Biomedicina e Enfermagem (Campus Parque Ecológico e Benfica), CST em 

Radiologia, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia que serão realizadas no período de 11 a 18 de agosto de 

2017, por meio de solicitação pelo aluno on-line e entrega de documentação confirmatória (item 3) na 

Secretaria de Cursos.   

 

1.  OBJETIVO GERAL 

Estimular a prática de iniciação à docência e o desempenho intelectual do estudante monitor por meio 

de sua maior interação com a área de estudo, levando ao corpo discente o aperfeiçoamento na respectiva 

disciplina.  

 

2.  ATRIBUIÇÕES 

2.1.  Estudantes Monitores 

2.1.1. Auxiliar os professores na execução de atividades didáticas da disciplina ou tema correlato. 

2.1.2. Estar presente nas atividades práticas previstas no Plano de Ensino de cada disciplina, área 

ou tema. 

2.1.3. Reservar com antecedência os espaços acadêmicos para revisar conteúdos e práticas, bem 

como comunicar aos alunos sobre tais encontros. 

2.1.4. Respeitar os procedimentos operacionais traçados pela Coordenação do Curso, presentes no 

Manual do Monitor. 

2.1.5. Desenvolver as atividades de monitoria entre os meses de setembro de 2017 e agosto de 

2018, exceto nos cursos superiores tecnológicos em que a vigência da monitoria será 

semestral através de uma única seleção regida por este edital. 

2.1.6. Preencher mensalmente o formulário M3, com as atividades realizadas, disponível 

eletronicamente, entre o dia 20 e 25 de cada mês;  

2.1.7. Preencher ao fim de cada semestre o formulário M4, disponível eletronicamente devem 

entregar entre os dias 20 e 25 de fevereiro de 2018 e entre os dias 26 e 30 de agosto de 

2018. 

 

 

 

 



 

 

Formulário 
 Prazo para envio pelo 

Monitor  
Prazo para envio pelo 
Professor Orientador  

2017 

 
M3 

 

20 a 25 de setembro 26 a 30 de setembro 

20 a 25 de outubro 26 a 30 de outubro 

20 a 25 de novembro 26 a 30 de novembro 

20 a 25 de dezembro 26 a 30 de dezembro 

2018 

M3 20 a 25 de janeiro 26 a 30 de janeiro 

M4 20 a 25 de fevereiro 26 de fevereiro a 02 de março   

M3 

20 a 25 de março 26 a 30 de março 

20 a 25 de abril 26 a 30 de abril 

20 a 25 de maio 26 a 30 de maio 

20 a 25 de junho 26 a 30 de junho 

JULHO* JULHO* 

M4 20 a 25 de agosto 26 a 30 de agosto 
*As atividades realizadas nesse mês, devem ser relatadas no formulário de agosto. 

 

2.1.8.  Constatada a não entrega/envio dos formulários M3 por dois meses (consecutivos ou não), o 

monitor (bolsista ou não bolsista) e seu orientador receberão uma notificação por e-mail da 

respectiva Coordenação de Pesquisa e Extensão para regularizar a pendência em até dez 

dias corridos a contar da data da notificação. 

2.1.9.   Em caso de não cumprimento das atividades previstas nos itens anteriores por parte do 

monitor (bolsista ou não bolsista), cabe ao professor orientador desligá-lo a qualquer 

momento, formalizando eletronicamente para sua respectiva Coordenação de Pesquisa e 

Extensão, estando ciente de que não haverá substituição do monitor nem remanejamento de 

bolsa para outros monitores. 

2.1.10. Em relação ao item 2.1.8: caso não haja regularização ou ocorra reincidência, o monitor 

(bolsista ou não bolsista) e seu orientador poderão ser automaticamente DESLIGADOS do 

Programa de Iniciação à Docência. 

2.1.11. O monitor deve dedicar 12 horas semanais às atividades de monitoria.  

2.1.12. Os monitores (bolsistas e não bolsistas) deverão participar, obrigatoriamente, de pelo menos 

3 dos 4 temas das capacitações em calendário a ser divulgado posteriormente. 

2.1.13. Somente para jús à certificação do programa de iniciação à docência (monitoria), o monitor 

que: 

-  Cumprir todos os requisitos e prazos estabelecidos em edital, principalmente os que se referem à 

entrega dos formulários. 

-  Obter conceito satisfatório nas 3 das 4 capacitações que deverá participar. 

-  Somente alcançarão o conceito satisfatório, os estudantes que obtiverem 75% de presença em 

cada curso e entregarem relatório, a ser solicitado pelo NAP, aplicando o conhecimento abordado 

nas capacitações. 

-  Desenvolver e apresentar uma produção técnica do programa de monitoria no XV Encontro 

de Iniciação à Pesquisa e à Docência, se expresso a obrigatoriedade da mesma no(s) 

anexo(s) deste edital referente a cada curso. 



 

2.1.14. Comparecer às reuniões de acompanhamento conforme previsto no Cronograma de 

Atividades da respectiva Coordenação de Pesquisa e Monitoria do Curso. 

 

2.2. Professores Orientadores  

2.2.1. Estimular a integração entre os estudantes monitores nas disciplinas que são comuns aos 

Cursos. 

 

2.2.2. Apresentar os temas, elaborar e corrigir provas teóricas e práticas para seleção do(s) 

candidato(s). 

2.2.3. Propiciar ao Corpo Discente instrumentos e orientações voltados para o exercício de 

iniciação à docência, objetivando o desenvolvimento continuado dos estudantes por meio da 

prática de monitoria. 

2.2.4. Elaborar o Plano de Orientação ao estudante monitor (M2) referente à disciplina/área/tema 

que leciona, apresentando-o ao respectivo Coordenador de pesquisa e extensão para 

possíveis sugestões. 

2.2.5.    Desenvolver as orientações de monitoria entre os meses de setembro de 2017 e agosto de 

2018, exceto nos cursos superiores tecnológicos em que a vigência da monitoria será 

semestral através de uma única seleção regida por este edital. 

2.2.6. Assinar o Termo de Compromisso como Professor Orientador do Programa de Monitoria. 

2.2.7. Dedicar duas horas semanais ao Programa, destinando-as aos encontros com seus 

Monitores, às demais atividades inerentes ao planejamento e à execução das atividades 

correspondentes. 

2.2.8.  Receber as horas-aula referentes à orientação do mês ao final do mês seguinte, mediante 

comprovação da entrega/envio do Formulário M3 ou M4 (entregues/enviados pelo monitor) 

do período orientado e, assim, sucessivamente. 

2.2.9.  Caso seja constatado o não envio do Formulário M3 ou M4 pelo monitor, não serão 

repassadas as horas-aula referentes ao mês de atividade. 

2.2.10. Ao regularizar o envio dos formulários pendentes (M3 ou M4), as horas-aula referentes ao 

período são incluídas no próximo mês, desde que seja obedecido o previsto no item 2.1. 

2.2.11.  Acompanhar a frequência dos Estudantes Monitores, registrando-as nos relatórios mensais. 

2.2.12. Enviar o relatório semestral de acompanhamento dos Estudantes Monitores (M4) à 

Coordenação de Pesquisa e Extensão de cada curso. 

2.2.13. A obrigatoriedade em desenvolver e apresentar uma produção técnica do Programa de 

Monitoria no XV ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUISA E À DOCÊNCIA e o XIII 

ENCONTRO DE PESQUISADORES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICHRISTUS em 

2018, está especificado no anexo de cada curso. 

2.2.14. Estimular os alunos nas atividades de capacitação à docência propostas neste Edital bem 

como na apresentação de trabalhos em congressos e seminários de iniciação à docência e 

áreas afins.  

2.2.15. Comparecer às reuniões realizadas pela Coordenação de Pesquisa e Extensão de cada 

curso. 

 

 



 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições estarão abertas no período de 11 a 18 de agosto de 2017, e sua efetivação dar-se-á 

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

Ecológico e de 13h às 21h no Campus Benfica. 

3.2. O aluno deverá estar regularmente matriculado no ato da inscrição e poderá escolher APENAS UMA 

disciplina/área/tema no ato da inscrição. 

3.3. 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 e 13h às 21h – 

Campus Benfica) a impressão do pop-up, especificada no 2º passo. 

- 4º passo: Na Secretaria de Cursos, o candidato, ao entregar os documentos especificados acima, 

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). 

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

solicitados). 

3.4. Serão indeferidas as solicitações caso a documentação acima não seja entregue dentro do prazo 

estipulado no item 3.1 e/ou não atendam aos critérios deste Edital. 

3.5. Atenção: somente serão deferidas as inscrições que estiverem de condizente com as regras deste 

edital e observada a entrega e assinatura das declarações especificadas nos itens 3.3 (4º passo) e 

4.11 (Anexo II – Declaração Cumulada com Requerimento) 

 

4. BOLSA DE MONITORIA  

4.1. A bolsa para os contemplados, a qual terá vigência de 12 meses ou 6 meses, nos cursos superiores 

tecnológicos (CST), será adquirida exclusivamente por meio de um desconto na mensalidade. 

4.2. O desconto na mensalidade somente será aplicado no semestre letivo imediatamente após o início 

do período das atividades de monitoria (ou seja, em janeiro de 2018), mediante comprovação da 

entrega/envio de TODOS os formulários, como descrito no item 2.1. 

4.3. Segue abaixo a tabela com os descontos para os monitores de cada curso: 

 

 

 



 

Curso Desconto 

Biomedicina 

25% 

CST Radiologia 

Enfermagem 

Fisioterapia  

Psicologia 

Odontologia 20% 

 

4.4.  Ao término das atividades de monitoria, previsto para AGOSTO de 2018 (CST- FEVEREIRO 2018 E 

AGOSTO DE 2018, e mediante entrega/envio de TODOS os formulários (M3 e M4), serão 

concedidos mensalmente os outros seis meses de desconto, ou até a conclusão do curso de 

graduação, caso ocorra em data anterior. A bolsa não dará ensejo, em hipótese alguma, ao 

pagamento de benefício direto ao contemplado. 

4.5.  Em caso de descumprimento de qualquer das atribuições expostas neste Edital, o monitor e o 

professor orientador terão que devolver integralmente os valores recebidos. 

4.6.  NÃO é permitido aos estudantes participar, simultaneamente, dos programas de Iniciação Científica 

e Monitoria. NÃO é permitido ao monitor (bolsista ou não bolsista) participar simultaneamente de 

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

4.7. A comprovação de participação simultânea do estudante (bolsista ou não bolsista) em outros 

programas desta IES e/ou acumulação de bolsas concedidas por esta IES implicará o automático 

desligamento do estudante dos programas de que estava participando (sem garantia de certificado). 

4.8. Serão contemplados com bolsa os estudantes classificados nos primeiros lugares que tenham obtido 

as maiores médias no processo seletivo, de acordo com a quantidade de bolsas estabelecida nos 

anexos deste Edital. Os demais estudantes aprovados serão classificados como não bolsistas de 

acordo com o limite de vagas estabelecido neste Edital. 

4.9.  O abatimento/bolsa ofertado neste edital é limitado a desconto / abatimento no valor da mensalidade 

do serviço educacional contratado, não podendo, de forma alguma, ser convertida em valor para 

compensação de dívida, devolução, quitação, prêmio ou qualquer equivalência destas. 

4.10. Mesmo que o monitor seja aprovado como bolsista, e por requerimento, abdique do 

abatimento/bolsa oferecido neste edital (como descrito no item anterior), o valor correspondente ao 

desconto/bolsa abdicado não será, em hipótese alguma, ressarcido e/ou transferido para outro 

estudante, uma vez que a aprovação e a certificação do mesmo será como bolsista. 

4.11. Caso, eventualmente, o estudante seja aprovado como bolsista, mas já possua bolsa integral do 

PROUNI ou qualquer forma de abatimento com percentual superior ao oferecido neste edital, e 

deseje permanecer com o abatimento / bolsa que já possuía, deve comparecer à secretaria de 

cursos (11 a 18 de agosto de 2017 – Período de Inscrição) para: 

a)  requerer a permanência do abatimento / bolsa que já possuía, 



 

b)  requerer a permanência da sua aprovação e registro no seu certificado como estudante bolsista. 

(Anexo II – Declaração cumulada com requerimento). 

4.12. Estudantes com financiamento privado (Bradesco) e os que possuem FIES (parcial ou integral) 

devem, nos períodos de solicitação do financiamento ou do aditamento de seus contratos, se 

contemplados com bolsa objeto deste Edital, informar o valor da semestralidade já com percentual 

de abatimento conseguido a seu agente financiador para que o valor financiado no semestre letivo 

corresponda ao da semestralidade menos o percentual da bolsa de Iniciação à Docência. 

4.13. Os estudantes que entrarem em Regime Especial (RE) durante a vigência do Programa de Iniciação 

à Docência devem ter, temporariamente, suas atividades suspensas (enquanto durar o RE) e, 

consequentemente, ser suspensa a bolsa pelo mesmo período. O prazo de vigência do programa 

(12 meses ou 6 meses dependendo do curso) não será alterado em virtude do RE instalado. 

 

5.  BENEFÍCIOS PARA O ESTUDANTE-MONITOR 

5.1. O estudante bolsista receberá um certificado de Iniciação à Docência e desconto na mensalidade. 

5.2.  O estudante não bolsista receberá um certificado de Iniciação à Docência. 

5.3.  O estudante (bolsista e não bolsista) participará obrigatoriamente da capacitação de Iniciação à 

Docência promovida pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) do Centro Universitário Christus, sua 

participação somente será efetivada se o mesmo obtiver 75% de frequência e entregar o relatório 

acerca do conteúdo abordado nas capacitações (modelo a ser disponibilizado pelo NAP em 

momento oportuno). 

5.4.  O estudante-monitor poderá ter até quatro livros emprestados da Biblioteca. 

5.5.  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. 

 

6. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

6.1. A seleção e classificação dos monitores ocorrerá de acordo com as especificações dos anexos de 

cada curso. 

 

7.  DO RESULTADO FINAL E ASSINATURA DOS TERMOS DE COMPROMISSOS  

7.1.  A divulgação do resultado final dar-se-á até o dia 28 de agosto de 2017. 

7.1.1. O Termo de Compromisso, documento que oficializa a participação do aluno no programa de 

Iniciação à Docência, deverá, impreterivelmente, ser assinado nos dias 29 e 30 de agosto de 

2017 (Campus Parque Ecológico - 9h às 21h; Campus Benfica – 15h às 21h). 

 

 

 



 

8. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

Evento Datas 

Inscrições 11 a 18 de agosto de 2017 

Resultado de Monitoria – 1ª fase 23 de agosto de 2017 

Processo Seletivo Monitoria – 2ª fase 24 e 25 de agosto de 2017 

Digitação das notas no UNIPEX pelo Orientador até 26 de agosto de 2017 

Publicação do Resultado Monitoria 28 de agosto de 2017 

Período de assinatura do termo de compromisso 29 e 30 de agosto de 2017 

Publicação do Resultado Final 31 de agosto de 2017 

 

9.  DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR CURSO 

O número de vagas para os estudantes bolsistas e não bolsistas está determinado no anexo de cada 

curso. 

 

10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIA 

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

regulamentados em normas específicas e explanadas pelas respectivas coordenações de 

pesquisa. 

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

Docência-Monitoria dos respectivos cursos, poderá haver suspensão temporária do programa, no 

que concerne ao professor, e desligamento do estudante e/ou professor, a critério da PRÓ-

REITORIA DE GRADUAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS, bem como, fica a critério 

do professor orientador desligar o monitor do Programa, caso haja descumprimento das atividades 

previstas no planejamento.  

10.3.  Não haverá, em nenhum momento, transferência de bolsa entre os monitores. 

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

seu monitor. Na ocorrência dessa hipótese, o monitor perderá o direito ao desconto (se for 

bolsista).    

Parágrafo único. Em caso de desligamento de professor, se houver no Curso outro professor 

ministrando a mesma disciplina, para a qual o monitor foi aprovado, caberá à PRÓ-REITORIA DE 

GRADUAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS a decisão sobre a eventual realocação do 

estudante. 

 

11. CLÁUSULA DE RESERVA 

O CONSELHO SUPERIOR (CONSU) do Centro Universitário Christus reserva-se o direito de resolver 

os casos omissos bem como as situações não previstas no presente Edital. 

    

   



 

12. DOS RECURSOS 

Das decisões tomadas pelo CONSELHO SUPERIOR (CONSU) DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

CHRISTUS não caberá qualquer recurso. 

 

Fortaleza, 10 de agosto de 2017. 

 

 
______________________________________ _______________________________________ 
Dr. José Lima de Carvalho Rocha  Dr. Mauricio de Carvalho Rocha  
Reitor Pró-Reitor de Graduação 
Centro Universitário Christus – Unichristus Centro Universitário Christus – Unichristus 
 
 
 
 
______________________________________ ________________________________________ 
Profa. Isabelle Cerqueira Sousa Ferreira  Prof. Edson Lopes da Ponte 
Supervisão de Campus  Coordenação Geral de Pesquisa e Extensão Saúde 
Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS  Centro Universitário Christus– UNICHRISTUS 
  



 

ANEXO I 

 

 

 

EDITAL 20/2017 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 2017/2018 

 

 

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 12h 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_____ 

 

_____________________________________________ 
Assinatura do Aluno  



 

ANEXO II 

 

 

EDITAL 20/2017 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 2017/2018 

 
 

DECLARAÇÃO CUMULADA COM REQUERIMENTO 

 

 

Eu, _________________________________________________, aluno(a) regularmente matriculado 

(a) junto à Unichristus, no curso de ________________________, declaro, para fins do estabelecido no Edital 

nº 20/2017, que de setembro de 2017 a agosto de 2018 estarei, se aprovado, participando somente do 

Programa de Iniciação à Docência desta instituição. 

Por este documento declaro e requeiro o que segue:  

(a) Caso eu seja aprovado como bolsista, mas já possua bolsa integral do Prouni ou qualquer forma de 

abatimento/bolsa concedida pela IES com percentual de abatimento/bolsa superior ao oferecido no Edital 

nº 20/2017, já requeiro permanecer com abatimento/bolsa/benefício que possuía, abdicando, assim, do 

percentual de abatimento/bolsa ofertado no concurso, mas, também requeiro a manutenção junto ao 

resultado do certame e registro no certificado de conclusão a minha condição de aprovado como aluno 

bolsista.  

(b)  Ratifico que, no caso de haver abdicação acima descrita, considerando a manutenção do resultado do 

certame e o registro no certificado de conclusão com a condição de aprovado como aluno bolsista, desde 

já, concordo que o valor correspondente ao desconto/bolsa ofertado pelo Edital nº 20/2017 era, tão 

somente, um abatimento, uma bolsa, um desconto a ser deduzido nas mensalidades devidas, não 

podendo, em hipótese alguma ser: ressarcido, transferido para outro estudante, usado para compensação 

de dívida, etc.   

 
Fortaleza, ___ de ______________ de 20 _____ 

 
 

_________________________________________ 
Aluno: 

Nº de matrícula: 
 
Testemunhas: 
______________________________  _________________________________ 

 

 



 

ANEXO AO EDITAL 20/2017 

PROGRAMA DE MONITORIA – VAGAS REMANESCENTES 2017/2018 

 

CURSO DE BIOMEDICINA – CAMPUS BENFICA 

 

 

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 2017.2, com inscrições deferidas (item 3.5 – Edital 20/2017) e que apresentem 

no momento da inscrição: 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 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. 

Disciplinas Corpo docente (orientador) Monitor 

Anatomia Humana Gersilene Valente de Oliveira 1 não-bolsista 

Fisiologia Fernanda Yvelize Ramos De Araújo 1 não-bolsista 

Microbiologia I Nayara Santos de Oliveira 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: a primeira fase seguirá as especificações da tabela a seguir. 

2.2. 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 

Pré-requisitos 
IRA ≥ 5,00 

Média Final da disciplina ≥ 6,0 

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 

 

2.3. 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. 

2.4. 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 

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 

 

2.5. 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 
Professora: Gersilene Valente de Oliveira  

Tipo de avaliação 

Prova prática através de peças anatômicas.   
Data:  24/08/2017 (quinta-feira) 
Horário:  16:00h  
Local:  Laboratório de anatomia 1 

Assuntos 

1. Sistema musculoesquelético de membros superior e inferior; 
2. Sistema nervoso; 
3. Sistema respiratório e Sistema cardíaco; 
4. Sistema urinário; 
5. Sistema reprodutor masculino e feminino. 

 

Disciplina: Fisiologia   
Professora: Fernanda Yvelize Ramos de Araújo  

Tipo de avaliação 

Prática contemplando métodos indiretos para a determinação da pressão 
arterial, seguida de entrevista contemplando os seguintes tópicos: 
Data: 24/08/2017 (quinta-feira) 
Horário:  17:00h 
Local: Laboratório de semiologia ou laboratório multidisciplinar  

Assuntos 

1. Estrutura e função da membrana e transportes membranares; 
2. Fisiologia da contração muscular e Fisiologia do Sistema Respiratório; 
3. Fisiologia do Sistema Nervoso Central e Fisiologia endócrina; 
4. Fisiologia cardiovascular e mecanismos de controle da pressão 

arterial; 
5. Fisiologia renal e Fisiologia gastrointestinal. 

 

Disciplina: Microbiologia I  
Professora: Nayara Santos de Oliveira 

Tipo de avaliação 

Prática contemplando os métodos coloração e efetuar 3 dos testes 
identificação bacteriana descritos abaixo: 
Data: 24/08/2017 (quinta-feira) 
Horário: 17:00h 
Local:  Laboratório multidisciplinar 

Assuntos 

1. Identificação morfotintorial de bactérias (lâminas coradas pelo método 
de Gram e Ziehl-Nilsen). 

2. Identificação de Cocos Gram-positivos 
3. Identificação de Enterobactérias. 
4. Identificação de Bacilos Gram-negativos não fermentadores 
5. Teste de sensibilidade aos antimicrobianos 

 
 
 

__________________________________________________ 
Profa. Carolina Melo Souza 

Coord. de Pesquisa e Extensão do Curso Biomedicina (Campus Benfica) 
 



 

ANEXO AO EDITAL 20/2017 

PROGRAMA DE MONITORIA – VAGAS REMANESCENTES 2017/2018 

 

CURSO DE BIOMEDICINA – CAMPUS PARQUE ECOLÓGICO 

 

 

1.  DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR DISCIPLINA 

1.4 O número de vagas para os estudantes bolsistas e não bolsistas está determinado no quadro a 

seguir. 

1.5 Poderão concorrer às vagas disponíveis neste edital, somente acadêmicos regulamente 

matriculados em 2017.2, com inscrições deferidas (item 3.5 – Edital 20/2017) e que apresentem 

no momento da inscrição: IRA ≥ 5,00 e tenham média final da disciplina ≥ 6,0. 

1.6 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. 

 

Disciplinas Corpo docente (orientador) Monitor 

Bioquímica José Eduardo Ribeiro Honório Júnior 1 bolsista 

Fisiologia Fernanda Yvelize Ramos De Araújo 1 não-bolsista 

Histologia E Embriologia Delano José Macêdo Leite 
1 bolsista 

1 não-bolsista 

Hematologia Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete 1 não-bolsistas 

Imunologia Clínica Paula Bruno Monteiro 2 não-bolsistas 

Hemoterapia e banco de 

sangue 
Andressa Hellen De Morais Batista 2 não-bolsistas 

 

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: a primeira fase seguirá as especificações da tabela a seguir. 

2.2  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 

Pré-requisitos 
IRA ≥ 5,00 

Média Final da disciplina ≥ 6,0 

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 

 

2.3. 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. 

2.4. 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 

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 

 

2.5. 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 

 

Disciplina: Bioquímica   

Professor: José Eduardo Ribeiro Honório Júnior  

Tipo de avaliação 

Arguição contemplando os assuntos abaixo: 

Data:  25/08/2017 (sexta-feira) 

Horário: 16:00h 

Local:  Laboratório de Bioquímica 

Assuntos 

1. Estrutura e função das proteínas; 

2. Metabolismos dos Carboidratos; 

3. Metabolismo das Proteínas; 

4. Metabolismos dos Lipídeos; 

5. Ácidos Nucléicos. 
 

Disciplina: Histologia e Embriologia   

Professor: Delano José Macêdo Leite  

Tipo de avaliação 

O aluno deverá identificar as estruturas em 10 lâminas histológicas sobre 

os temas abaixo: 

Data:  25/08/2017 (sexta-feira) 

Horário: 16:00h  

Local:  Laboratório de Microscopia 

Assuntos 

1. Tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular; 

2. Tecido conjuntivo propriamente dito; 

3. Tecido ósseo e tecido muscular; 

4. Tecido sanguíneo e tecido nervoso; 

5. Histologia do Sistema Digestivo e Histologia do Sistema Urinário. 
 

Disciplina: Fisiologia  

Professora: Fernanda Yvelize Ramos de Araújo  

Tipo de avaliação 

Prática contemplando métodos indiretos para a determinação da pressão 

arterial, seguida de entrevista contemplando os seguintes tópicos:  

Data:  25/08/2017 (sexta-feira) 

Horário: 17:00h 

Local:  Laboratório de Fisiologia ou laboratório multidisciplinar 

Assuntos 

1. Estrutura e função da membrana e transportes membranares; 
2. Fisiologia da contração muscular e Fisiologia do Sistema Respiratório; 
3. Fisiologia do Sistema Nervoso Central e Fisiologia endócrina; 
4. Fisiologia cardiovascular e mecanismos de controle da pressão 

arterial; 
5. Fisiologia renal e Fisiologia gastrointestinal. 

  



 

Disciplina: Hematologia   

Professora: Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete  

Tipo de avaliação 

Prova didática com duração de 15 (quinze) minutos de apresentação, 

seguida de arguição. A prova didática constará de aula expositiva sobre 

um tema a ser sorteado, entre os assuntos pré-definidos abaixo: 

Data:  25/08/2017 (sexta-feira) 

Horário: 17:00h 

Local:  Sala 505 

Assuntos 

1. Hematopoese e Interpretação do Hemograma; 

2. Anemias e Hemoglobinopatias; 

3. Hemograma nas doenças infecciosas: bacterianas, virais, parasitárias 

e fúngicas; 

4. Leucemias agudas e Leucemias crônicas; 

5. Distúrbios da coagulação e hemostasia. 
 

Disciplina: Imunologia Clínica   

Professora: Paula Bruno Monteiro   

Tipo de avaliação 

Entrevista para avaliação do interesse do aluno e contemplando os 

seguintes tópicos: 

Data:  24/08/2017 (quinta-feira) 

Horário: 17:00h 

Local:  Sala 506 

Assuntos 

1. Vacinas e Avaliação imunológica da relação tumor-hospedeiro; 

2. Doenças febris, doenças pós-estreptocócicas e DSTs, e seus 

respectivos diagnósticos imunológicos; 

3. Doenças auto-imunes e Imunologia do transplante; 

4. Imunodeficiências; 

5. Diagnóstico imunológico das alergias. 
 

Disciplina: Hemoterapia e Banco de Sangue  

Professora: Andressa Hellen de Morais Batista  

Tipo de avaliação 

Entrevista para avaliação do interesse do aluno e contemplando os 

seguintes tópicos:  

Data:  24/08/2017 (quinta-feira)  

Horário: 17:00h 

Local:  Sala 1005 

Assuntos 

1. Doenças transmitidas através do sangue; 

2. Noções de imuno-hematologia e Teste de antiglobulina humana; 

3. Sistema ABO, sistema Rh e outros sistemas de grupos sanguíneos; 

4. Doença hemolítica do feto e do recém-nascido; 

5. Anemia Hemolítica Autoimune. 

 

______________________________________________________ 

Profa. Márcia Valéria Brandão dos Santos Martins 

Coord. de Pesquisa e Extensão do Curso Biomedicina (Campus Parque Ecológico) 



 

ANEXO AO EDITAL 20/2017 

PROGRAMA DE MONITORIA – VAGAS REMANESCENTES 2017/2018 

 

CURSO DE ENFERMAGEM – CAMPUS PARQUE ECOLÓGICO 

 

 

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 2017.2, com inscrições deferidas (item 3.5 – Edital 20/2017) e que apresentem 

no momento da inscrição: 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 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. 

 

Campus Parque Ecológico 

Disciplinas Corpo docente (orientador) Monitor 

Histologia, Citologia e 
Embriologia 

Delano Macedo 
1 bolsista 
1 não bolsista 

Gestão do Serviço de 
Enfermagem 

Maria Dayse Pereira 1 não bolsista 

Processos de Avaliação de 
Conhecimento em 
Enfermagem I 

Arruda Bastos 1 não bolsista 

Bioestatística Rafaela Cordeiro 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. 

 

Campus Benfica 

Disciplina Corpo docente (orientador) Monitor 

Ciências Biológicas e o 
Processo de Cuidar  

Maria Iara Sousa Rodrigues 1 não bolsista 

Histologia, Citologia e 
Embriologia 

Cristina Tonin Beneli 1 não bolsista 

Enfermagem em Bloco 
Operatório 

Marinna Andrade 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: a primeira fase seguirá as especificações da tabela 

abaixo 

2.2 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 

Pré-requisitos 
IRA ≥ 5,0 
Média na disciplina  ≥ 6,0 

Critério de avaliação 

Nota da primeira fase (N1): 
N1* = (0,7 x NF**) + (0,3 x IRA***) 
 
* Considerando N1 com duas casas decimais, sem 

arredondamento. 
** NF: média final da disciplina 
*** IRA: índice de rendimento acadêmico referente a 2017.1 

Nº de candidatos 
classificados para a 2ª. 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 

 

2.3  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. 

2.4  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 

Resultado Final (RF) 

RF = (N1 + N2)/2 
*N1: nota da 1ª fase 
*N2: nota da 2ª fase 
 
*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 

 



 

2.5  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 – PARQUE ECOLÓGICO 

Disciplina: Gestão do Serviço de Enfermagem 

Professora: Maria Dayse Pereira 

Tipo de avaliação 

Prova escrita subjetiva contemplando um tema que será sorteado 

Data: 25/08/2017 (sexta-feira) 

Horário: 17:00h 

Local:  Sala 408 

Assuntos 

1. Ética na Gestão de Enfermagem e Fundamentos da Administração. 

2. Teorias Administrativas e Planejamento Estratégico. 

3. Processo de Gestão de Conflitos e Tomada de Decisão e Processo 

de Negociação e comunicação. 

4. Gestão de qualidade e competências e Dimensionamento de pessoal 

de Enfermagem. 

5. Liderança em Enfermagem e o Enfermeiro e a Gestão de Riscos. 
 

Disciplina: Processos de Avaliação de Conhecimento em Enfermagem I 

Professor: Arruda Bastos 

Tipo de avaliação 

Prova oral com um tema que será sorteado 

Data: 24/08/2017 (sexta-feira) 

Horário 18:00h 

Local:  Sala 1123 

Assuntos 

1. Ciências básicas aplicadas à enfermagem; 

2. Diretrizes e programas nacionais de saúde nas esferas municipais, 

estaduais e do Ministério da Saúde; 

3. Planejamento do currículo; 

4. Atuação profissional; 

5. Gestão de qualidade e competências na atuação profissional. 

 
 

DISCIPLINA: Bioestatística  

PROFESSOR(A):  Rafaela  Cordeiro 

Tipo de avaliação 

Prova oral. 

Data:  25/08/17 

Horário:  17h 

Local:  Sala 403 

Assuntos 

1. Variáveis qualitativas e tratamento descritivo de variáveis; 

2. Variáveis quantitativas e tratamento descritivo de variáveis; 

3. Medidas de tendência central; 

4. Medidas e diagrama de dispersão; 



 

5. Medidas de correlação e Teste de hipóteses. 

 

Disciplina: Histologia, Citologia e Embriologia 

Professor: Delano José Macedo 

Tipo de avaliação 

Prova oral 

Data: 25 de agosto de 2017 

Horário: 17:00h 

Local: Laboratório de Microscopia 

Assuntos 

1. Tecido Epitelial e Tecido Conjuntivo 

2. Tecido Cartilaginoso e Tecido Ósseo 

3. Tecido Muscular  

4. Tecido Sanguíneo 

5. Tecido Nervoso 

 

 

 

 

2ª FASE – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA – BENFICA 

Disciplina: Ciências Biológicas e o Processo de Cuidar   

Professora: Maria Iara Sousa Rodrigues 

Tipo de avaliação 

Prova oral com um tema que será sorte 

Data:  25/08/2017 (sexta-feira) 

Horário:  16:00h 

Local:  Sala 109 

Assuntos 

1. Contextualizando Fisiologia; 

2. Contextualizando Metodologia Científica; 

3. Contextualizando Enfermagem e o Meio Ambiente; 

4. Contextualizando Anatomia; 

5. Contextualizando Bioquímica. 

 

Disciplina: Histologia, Citologia e Embriologia 

Professora: Cristina Tonin Beneli 

Tipo de avaliação 

Prova escrita dissertativa com um tema que será sorteado.  

Data:  25/08/2017 (sexta-feira) 

Horário:  17:00h 

Local:  Laboratório de microscopia Benfica 

Assuntos 

1. Tecido Epitelial de revestimento e Tecido Epitelial glandular. 

2. Tecido Conjuntivo propriamente dito e Tecido ósseo. 

3. Tecido sanguíneo e Tecido Muscular. 

4. Tecido Nervoso e Histofisiologia do Sistema Digestivo. 



 

5. Desenvolvimento embrionário e Anexos embrionários. 

 

 

 

 

Disciplina: Enfermagem Em Bloco Operatório 

Professora: Marinna Andrade 

Tipo de avaliação 

 

Prova subjetiva escrita com um tema que será sorteado 

Data:  25/08/2017 (sexta-feira) 

Horário:  17:00h 

Local:  Sala 107 

Assuntos 

1. Cuidados de Enfermagem Nos Períodos: Trans e pós-operatório e 

técnicas de desinfecção, esterilização. 

2. Técnicas de assepsia e antissepsia e instrumentação cirúrgica básica; 

3. Retirada de pontos e degermação cirúrgica,  

4. Paramentação da equipe cirúrgica e paramentação do paciente na 

mesa cirúrgica  

5. Tipos de anestesia e assistência ao paciente na sala de recuperação 

anestésica. 

 

 

__________________________________________ 
Carla Monique Lopes Mourão 

Gerarda Maria Araújo Carneiro 
Coord. de Pesquisa e Extensão do Curso de Enfermagem 

 

 

 

 

  

  



 

ANEXO AO EDITAL 20/2017 

PROGRAMA DE MONITORIA – VAGAS REMANESCENTES 2017/2018 

 

CURSO DE FISIOTERAPIA – CAMPUS PARQUE ECOLÓGICO 

 

 

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 2017.2, com inscrições deferidas (item 3.5 – Edital 20/2017), que estejam 

cursando entre o 1º e o 8º semestre, e que apresentem no momento da inscrição: 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 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. 

 

Disciplinas Corpo docente (orientador) Monitor 

Cinesiologia Luciano Nogueira Lopes Filho 1 não bolsista 

Farmacologia Magnely Moura N. David 
1 bolsista 
1 não bolsista 

Fisiologia I Mirizana Alves de Almeida 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: a primeira fase seguirá as especificações da tabela a 

seguir. 

2.2 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 

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

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 2ª. 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 

 

2.3 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. 

2.4 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 

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 

 

2.5. 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  

 

Disciplina: Cinesiologia   

Professor: Luciano Nogueira Lopes Filho 

Tipo de avaliação 

Prova prática envolvendo os cinco temas, com descrição da biomecânica 

dos assuntos listados abaixo, seguida de arguição.  

Data:  24 de agosto 

Hora: 11h 20min  

Local:  Laboratório de Anatomia Humana 

Assuntos 

1. Cinesiologia do sistema esquelético  

2. Cinesiologia e biomecânica das estruturas musculares 

3. Cinesiologia e biomecânica do complexo articular do joelho 

4. Cinesiologia e biomecânica da cintura pélvica  

5. Cinesiologia do quadril 
 

Disciplina: Farmacologia  

Professora:  Magnely Moura N. David 

Tipo de avaliação 

Prova didática com duração de 15 (quinze) minutos de apresentação, 

seguida de arguição. A prova didática constará de aula expositiva sobre 

um tema a ser sorteado, entre os assuntos pré-definidos abaixo: 

Data:  24 de agosto 

Horário:  14:00h 

Local: Sala 402 

Assuntos 

1. Farmacocinética 

2. Farmacodinâmica 

3. Fármacos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) 

4. Glicocorticóides 

5. Farmacos anti-hipertensivos   
 

Disciplina: Fisiologia I  

Professora:  Mirizana Alves de Almeida 

Tipo de avaliação 

Prova prática seguida de arguição. Todos os temas poderão ser 

abordados. 

Data:  24 de agosto 

Horário:  13h30min 

Local: Laboratório de Fisiologia 

Assuntos 

1. Transporte membranares / Fisiologia renal (SUMÁRIO DE URINA) 

2. Contração muscular - Músculo estriado e liso 

3. Curva glicêmica / TGI: Digestão / Tipagem e Coagulação 

4. PA, Ausculta cardíaca, Ausculta pulmonar 

5. Ventilometria, manovacuometria e oximetria 

 

___________________________________________ 

Cíntia Maria Torres Rocha Silva 
Coord. de Pesquisa e Extensão do Curso de Fisioterapia 



 

ANEXO AO EDITAL 20/2017 

PROGRAMA DE MONITORIA – VAGAS REMANESCENTES 2017/2018 

 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

 

 

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 matriculados em 

2017.2 que estejam cursando entre o 1º e o 7º semestre, e que apresentem no momento da 

inscrição: IRA ≥ 5,00 e tenham média final da disciplina ≥ 7,0. 

 

2.  PARQUE ECOLÓGICO 

Disciplinas Corpo docente (Orientador) Turmas Monitor 

Microbiologia Juliana Paiva Rolim 
Alunos cursando 
Manhã ou Noite 

1 não bolsista 

Saúde Coletiva I 
Janaína Rocha de Sousa 
Almeida 

Alunos cursando 
Manhã ou Noite 

1 não bolsista 

Pré-Clínica I Luiz Fernando Teixeira Lima 
Alunos cursando 
Manhã 

1 bolsista 
1 não bolsista 

Radiologia 

Daniel Sá 
Alunos cursando 
Manhã ou Noite 

1 não bolsista 

Rafael Linard 

Clínica II Danna Mota 
Alunos cursando 
Noite 

1 não bolsista 

Saúde Coletiva IV Myrna Arcanjo 
Alunos cursando 
Manhã ou Noite 

1 bolsista 
1 não bolsista 

Estomatologia Thales Sales 
Alunos cursando 
Noite 

1 bolsista 
1 não bolsista 

Clínica III Fernanda Araújo 
Alunos cursando 
Noite 

1 bolsista 
1 não bolsista 

Clínica IV Nadine Albuquerque 
Alunos cursando 
Noite 

1 não bolsista 

 

  



 

3. VAGAS – BENFICA 

Disciplinas 
Corpo docente 

(Orientador) 
Turmas Monitor 

Bioquímica 
Magnely Moura do 
Nascimento 

Alunos cursando 
Noite 

1 bolsista 
1 não bolsista 

Histologia e 
Embriologia Geral 

Malena Freitas 
Alunos cursando 
Noite 

1 bolsista 
1 não bolsista 

Fisiologia Francisco Artur Forte Oliveira 
Alunos cursando 
Noite 

1 bolsista 
1 não bolsista 

 

 

4. PROCESSO SELETIVO 

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

abaixo 

1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

Pré-requisitos 
IRA ≥ 5,00 
Média Final da disciplina ≥ 7,0 

Critério de avaliação 

Nota da primeira fase (N1): 
N1* = (0,7 x NF**) + (0,3 x IRA***) 
 
* Considerando N1 com duas casas decimais, sem 

arredondamento 
** NF: média final da disciplina 
*** IRA: índice de rendimento acadêmico referente a 2017.1 

Nº de candidatos 
classificados para a 2ª. fase 

4 vezes o número de vagas 

Critérios de desempate 
1. Maior NF na disciplina 
2. Maior número de horas cursadas 
3. Candidato com maior idade no dia do desempate 

 

4.2. Para segunda fase serão considerados classificados os candidatos que obtiverem Média Final  ≥ 

6,00, de acordo com a tabela abaixo: 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Média final (MF) 

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

Critérios de desempate 

1. Maior nota na segunda fase 
2. Maior nota na disciplina 
3. Maior número de horas cursadas 
4. Candidato com maior idade no dia do 

desempate 

 



 

 4.3. Distribuição do tipo de avaliação da segunda fase e dos assuntos por disciplina    

 

  PARQUE ECOLÓGICO 

 

Disciplina: Microbiologia 

Professora: Juliana Paiva 

Tipo de avaliação Prova didática. 

Assuntos 

1. Helmintos 

2. Controle do crescimento microbiano 

3. Biofilme 

4. Microbiologia da cárie 

5. Microbiologia da doença periodontal  
 

Disciplina: Saúde Coletiva I 

Professora:  Janaína Rocha 

Tipo de avaliação Prova didática. 

Assuntos 

1. Políticas de Saúde 

2. Sistema Único de Saúde 

3. Estratégia Saúde da Família 

4. Redes de Atenção à Saúde 

5. Modelos de Atenção à Saúde Bucal 
 

Disciplina: Pré-Clínica I  

Professor: Luiz Fernando 

Tipo de avaliação Prova didática. 

Assuntos 

1. Propriedades químicas e físicas dos materiais odontológicos 

2. Princípios gerais dos preparos cavitários 

3. Anatomia do periodonto e suas alterações patológicas 

4. Mecanismos de ação do flúor 

5. Etiologia das doenças periodontais 

 

Disciplina: Radiologia 

Professor:  Daniel Sá e Rafael Linard 

Tipo de avaliação Prova didática. 

Assuntos 1. Métodos de Localização radiográfica 

2. Efeitos Biológicos dos raios X 

3. Produção dos raios X e Física das radiações 

4. Técnicas radiográficas intra-orais 

5. Anomalias dentais 

 

 

 

 

 



 

Disciplina: Saúde Coletiva IV 

Professora:  Kátia Saldanha e Janaína Rocha 

Tipo de avaliação Prova didática. 

Assuntos 

1. Tipos de estudos epidemiológicos 

2. Levantamento epidemiológico em saúde bucal 

3. Sala de situação em Saúde 

4. Conceitos gerais de epidemiologia 

5. Levantamento de necessidades 

 

Disciplina: Estomatologia 

Professora:  Thales Sales e Carolina Teófilo 

Tipo de avaliação Prova didática. 

Assuntos 

1. Lesões brancas 

2. Lesões pigmentadas 

3. Variações de normalidade 

4. Neoplasias malignas 

5. Lesões intraósseas 

 

Disciplina: Clínica III 

Professora:  Nadine Albuquerque 

Tipo de avaliação Prova didática. 

Assuntos 

1. Cirurgia de aumento de coroa clínica 

2. Urgências, diagnóstico e tratamento em Endodontia 

3. Preparos dentários convencionais em prótese fixa 

4. Montagem em ASA (articulador semi-ajustavel) 

5. Medicação intra-canal 

 

Disciplina: Clínica IV 

Professora: Nadine Albuquerque 

Tipo de avaliação Prova didática. 

Assuntos 

1. Moldagem em Prótese Total; 

2. Acidentes e complicações em Endodontia; 

3. Restaurações diretas x indiretas 

4. Cirurgia pré-protética  

5. Restauração de dentes tratados endodonticamente 

 

 

 

 

 

 

 



 

  BENFICA 

 

Disciplina: Bioquímica 

Professora:  Magnely Moura 

Tipo de avaliação Prova didática. 

Assuntos 

1. Bioquímica da saliva 

2. Bioquímica da cárie 

3. Alterações bioquímicas da diabetes 

4. Água, pH e tampões biológicos 

5. Carboidratos 
 

Disciplina: Histologia e Embriologia Geral  

Professora: Malena Freitas  

Tipo de avaliação Prova didática. 

Assuntos 

1. Tecido epitelial 

2. Tecido muscular 

3. Sistema digestório e anexos 

4. Circulatório 

5. Respiratório 

 

Disciplina: Fisiologia 

Professora:  Francisco Artur Forte Oliveira 

Tipo de avaliação Prova didática. 

Assuntos 

1. Fisiologia Muscular 

2. Fisiologia do Sistema Nervoso Central 

3. Fisiologia Sanguínea 

4. Fisiologia Oral 

5. Fisiologia Endócrina (Pâncreas) 

 

4.4. Do cronograma da 2ª. Fase  

 

Disciplinas Corpo docente (Orientador) Data Horário Local 

Microbiologia Juliana Paiva Rolim 24/08 14:00 306 

Saúde Coletiva I Janaína Rocha de Sousa Almeida 25/08 17:30 306 

Pré-Clínica I Luiz Fernando Teixeira Lima 24/08 14:00 305 

Radiologia Daniel Sá 25/08 17:00 302 

Saúde Coletiva IV Janaína Rocha de Sousa Almeida 25/08 17:30 303 

Estomatologia Francisco Artur Forte Oliveira 25/08 11:30 302 

Clínica III Nadine Albuquerque 25/08 14:00 302 

Clínica IV Bruna Frota 25/08 16:00 304 

 



 

VAGAS – BENFICA 

 

Disciplinas Corpo docente (Orientador) Data Horário Local 

Bioquímica Magnely Moura do Nascimento 25/08 10:00 105 

Histologia e 
Embriologia Geral 

Malena Freitas 25/08 14:00 107 

Fisiologia Francisco Artur Forte Oliveira 25/08 17:00 105 

  

 

 

Francisco Artur Forte Oliveira  

Paulo Goberlânio Barros Silva 

Coord. de Pesquisa e Extensão do Curso de Odontologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO AO EDITAL 20/2017 

PROGRAMA DE MONITORIA – VAGAS REMANESCENTES 2017/2018 

 

CURSO DE PSICOLOGIA  

 

 

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 2017.2, com inscrições deferidas (item 3.5 – Edital – 20/2017) que estejam 

cursando entre o 1º e o 3º semestre, e que apresentem no período da inscrição: IRA ≥ 7,00 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. 

 

TURNO: NOITE 

 

Disciplinas Corpo docente (orientador) Monitor 

Neurociências  II Francisco de Assis Aquino Gondim 
01 bolsista 
01 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: a primeira fase seguirá as especificações da tabela 

abaixo 

2.2. 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 

Pré-requisitos 
IRA ≥ 7,00 

Média Final da disciplina ≥ 7,0 

Critério de avaliação 

Nota da primeira fase (N1): 

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

 

* Considerando N1 com duas casas decimais, sem 

arredondamento 

** NF: média final da disciplina 

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

Nº de candidatos 

classificados para a 2ª. 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 

 

2.3. 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. 

2.4. 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 

Resultado Final (MF) 

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 

2. Maior nota na disciplina 

3. Maior número de horas cursadas 

4. 4. Candidato com maior idade no dia do desempate 

 

2.5. 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   

DISCIPLINA: Neurociências II 

PROFESSOR(A):  Francisco de Assis Aquino Godim 

Tipo de avaliação Entrevista estruturada nas temáticas abaixo descritas. 

Data:  25 de agosto de 2017 

Horário: 13h30min  

Local:  Sala 1001 

Assuntos 1. Princípios de Neurofisiologia 

2. Percepção 

3. Emoções 

4. Memória e Aprendizado 

5. Linguagem 

 

 

 

_____________________________________________ 
Aline Maria Loureiro Muniz Moita 

Coord. de Pesquisa e Extensão do Curso de Psicologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO AO EDITAL 20/2017 

PROGRAMA DE MONITORIA – VAGAS REMANESCENTES 2017/2018 

 

CURSO TECNOLOGIA EM 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 2017.2, com inscrições deferidas (item 3.5 – Edital 20/2017) que estejam 

cursando entre o 1º e o 8º semestre, e que apresentem no momento da inscrição: 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 

 

Disciplina Corpo docente (orientador) Monitor 

Biofísica Felipe Crescêncio Lima 01 não bolsista 

Fisiologia humana Mirizana Alves de Almeida 01 bolsista 

Anatomia Patológica Márcia Valéria Brandão dos Santos Martins 01 bolsista 

Metodologia científica Viviane de Sousa Tomaz 01 bolsista 

Microbiologia e Imunologia  Viviane de Sousa Tomaz  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 

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 2ª. 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. 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  

Disciplina: Biofísica 

Professor: Felipe Crescêncio 

Tipo de avaliação 

Prova prática seguida de arguição 

Data:  25/08/2017 

Horário:  17h. 

Local:  Sala 902. 

Assuntos 

1. Composição da membrana plasmática e Transporte 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: Fisiologia humana 

Professor: Mirizana Alves 

Tipo de avaliação 

Prova prática seguida de arguição 

Dia:  24/08 

Horário: 14hs 

Local:  Laboratório de Fisiologia no 8º andar. 

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: Anatomia patológica 

Professor: Márcia Valéria Brandão 

Tipo de avaliação 

Prova prática seguida de arguição. 

Data:  24/08/2017 

Horário:  16h30min 

Local:  Laboratório de Microscopia no 8º andar 

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: Metodologia Científica 

Professora: Viviane de Sousa Tomaz 

Tipo de avaliação 

Prova prática seguida de arguição. 

Data:  25/08 

Horário:  17h 

Local:  Sala 901 

Material:  Data Show; 

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: Microbiologia e Imunologia 

PROFESSORA: Viviane de Sousa Tomaz 

Tipo de avaliação 

Prova prática seguida de arguição. 

Dia:  25/08 

Horário:  16h 

Local:  Laboratório de Microbiologia 

Assuntos 

1.  Morfologia e estrutura da célula bacteriana, classificação de bactérias de 

importância clínica. 

2.  Controle do crescimento microbiano- esterilização e desinfecção / 

Patogenia da infecção bacteriana. 

3.  Antibióticos: mecanismo de ação e de resistência. 

4.  Virologia- Propriedades Gerais dos vírus / Propriedades Gerais e 

classificação dos fungos. 

5.  Biossegurança em ambiente hospitalar, Defesas do hospedeiro. 

 

 

__________________________________________ 

Ana Paula Mendonça 

Coord. de Pesquisa e Extensão do Curso Tecnologia em Radiologia 

  

 

 

 


