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CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS 
PRO-REITORIA DE PESQUISA  

 
PROGRAMA DE INICIAÇÃO Á DOCÊNCIA - 

MONITORIA DO CURSO DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 
 

EDITAL – 22 / 2013 
 

 

  A PRÓ- REITORIA DE PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS torna pública 

a abertura de inscrições para o Programa de Iniciação à Docência e Monitoria do ano de 2014 do 

Curso de Tecnologia em Radiologia, que serão realizadas no período de 21 de janeiro de 2014 a 31 

de janeiro de 2014, das 9h às 21h, através de solicitação pelo aluno online e entrega de 

documentação confirmatória (item 3.0) na secretaria de cursos (12º andar) da sede Parque Ecológico.   

 

1. OBJETIVO GERAL 

 

Estimular a prática da iniciação à docência e ao desempenho intelectual do estudante monitor por 

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

disciplina.  

As vagas para monitores referentes ao Edital 22 / 2013 serão preenchidas por alunos 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 pelos professor(es) orientador(es). A entrega de tais formulários 

será no atendimento da Secretaria de Cursos (12ºandar). 

 A não entrega dos formulários M3 (Relatório Mensal) por 2 meses, consecutivos ou não, implicará em 

notificação por parte da Coordenação do Curso de Tecnologia em Radiologia ao estudante (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 seu orientador poderão ser 

automaticamente desligados do Programa de Monitoria. 

 Dedicar-se às atividades de monitoria, cumprindo 12 horas semanais para o Curso de Tecnologia em 

Radiologia. 
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 Escrever e apresentar ARTIGO do trabalho do Programa de Monitoria no XIII ENCONTRO DE 

INICIAÇÃO À PESQUISA E À DOCÊNCIA e no XI ENCONTRO DE PESQUISADORES DO CENTRO 

UNIVERSITARIO UNICHRISTUS em 2015. 

 Entregar cronograma semestral de atividades do monitor referente à disciplina em data estabelecida 

pela Coordenação do Curso. 

 Comparecer às reuniões de acompanhamento conforme previsto no cronograma de atividades da 

Coordenação do Curso de Tecnologia em Radiologia. 

 

2.2. Professores Orientadores 

 Estimular a integração entre os estudantes monitores dos cursos de Tecnologia em Radiologia, 

Enfermagem, Fisioterapia e Medicina, naquelas disciplinas que são comuns aos quatro cursos. 

 Apresentar os temas e elaborar as provas teóricas e práticas para seleção do(s) candidato(s) na 

Coordenação do Curso de Tecnologia em Radiologia 

 Propiciar ao corpo discente instrumentos e orientações voltados para o exercício da iniciação à 

docência, objetivando o desenvolvimento continuado dos estudantes por meio da prática de monitoria. 

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

apresentando-a 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 à execução das atividades 

correspondentes. 

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

acompanhar  a frequência dos Estudantes Monitores, registrando-a em relatórios mensais. 

  Enviar o relatório semestral de acompanhamento dos Estudantes Monitores (M4) à Coordenação do 

Curso de Tecnologia em Radiologia. 

 Orientar e acompanhar os monitores na produção do ARTIGO CIENTÍFICO para apresentar no XIII 

ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUISA E À DOCÊNCIA e no XI ENCONTRO DE 

PESQUISADORES DO CENTRO UNIVERSITARIO UNICHRISTUS em 2015. 

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

 Apresentar, após 12 meses de desenvolvimento do projeto, um relatório de avaliação do estudante 

(formulário modelo M5). 

 A não entrega do formulário M5 no prazo previsto por este Edital poderá implicar a não renovação da 

monitoria da disciplina em questão. 

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

exigidos. 

 Comparecer às reuniões realizadas pela Coordenação do Curso de Tecnologia em Radiologia. 

 

 



 

 

 

 

3 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1.As inscrições estarão abertas no período de 21 a 31 de janeiro de 2014, das 9h às 21h. 

3.2. A inscrição se dará da seguinte forma: 

- 1º passo: 

O aluno deverá acessar o aluno online com sua matrícula e senha e acessar: serviços --- 

solicitação de serviços --- digitar quantidade no serviço desejado = 1 ---- clicar em atualizar ---- 

selecionar a disciplina\tema ---- clicar em confirma. 

-  2º passo: 

O aluno, por meio do aluno online, deverá imprimir um formulário a ser obtido em: serviços ----- 

serviços solicitados ---- clicar em mais ------ imprimir o pop-up que irá aparecer. (Nesta tela 

constam o nome do aluno, nº de matrícula, disciplina\tema selecionado e o número do pedido de 

solicitação). 

-  3º passo: 

Entregar na Secretaria de Cursos a impressão do pop-up, especificado no 2º passo, e a 

impressão do histórico acadêmico disponível no aluno on-line. 

- 4º passo: 

Na Secretaria de Cursos, o aluno ao entregar os documentos especificados acima, deverá assinar 

declaração atestando sua atual disponibilidade para cumprir 12 horas referentes à disciplina/tema 

em que deseja atuar como monitor. 

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

solicitados. 

3.4. Serão indeferidas as solicitações cuja documentação acima não for entregue dentro do prazo 

estipulado no item 3.1. 

 

4. BOLSA DE MONITORIA 

 

4.1. A bolsa terá vigência de 12 meses, com início em fevereiro de 2014 e término previsto para 

janeiro de 2015, ou até a conclusão do curso de graduação, caso ocorra em data anterior. 

4.2.  Para o Curso de Tecnologia em Radiologia, os bolsistas serão contemplados com bolsa de 25% de 

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

4.3. A concessão da referida bolsa não dá ensejo a 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) 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) em outros programas desta IES 

e/ou acumulação de bolsas concedida por esta IES implicará no automático desligamento do estudante 
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dos programas dos quais estava participando (sem garantia de certificado), podendo ser substituído pelo 

candidato subsequente da ordem de classificação.  

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

obtido as maiores médias finais na disciplina relacionadas no item 8 deste edital), até o limite de bolsas 

especificadas no item 8.1.   

 

5. REQUISITOS DO ESTUDANTE - MONITOR  

 

5.1. Estar regularmente matriculado no Curso de Tecnologia em Radiologia do Centro Universitário 

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 em que pretende ser monitor com média maior ou 

igual a 7,0.  

 

6. BENEFÍCIOS PARA O ESTUDANTE-MONITOR 

 

6.1. O estudante bolsista receberá um certificado de iniciação à docência e bolsa de 25% de desconto 

na mensalidade do Curso de Tecnologia em Radiologia. 

6.2. Os direitos dos estudantes monitores estão condicionados ao cumprimento integral dos deveres 

previstos neste Edital e nos regulamentos específicos do Curso de Tecnologia em Radiologia 

 

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 3 de fevereiro de 2014  ás 16h e as provas práticas, no 

dia 10 de fevereiro de 2014 ás 16h, de acordo com a definição da Coordenação do Curso de 

Tecnologia em Radiologia, 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 o candidato deverá discorrer cada tema 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 três temas sorteados. 
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 As provas escritas serão avaliadas segundo os seguintes parâmetros: 

 

1. Demonstra conhecimento 

Muito ruim Ruim Nem bom nem 

ruim 

Bom Muito bom 

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

2. O assunto lhe parece atualizado 

De forma nenhuma Não muito Regularmente Razoavelmente Muito 

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

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

De forma nenhuma Muito pouco Razoavelmente Não muito Bastante 

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

5. Escreve e usa palavras e termos técnicos de forma 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 1,8 2,0 

 

 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 07de fevereiro de 2014; 

 A falta ou atraso para a realização das provas enseja a 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 na disciplina em que o estudante pretende ser monitor; 

Maior número de horas/aula cursadas; 

Maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). 

 

7.3. A divulgação do resultado final será feita até o dia 12 de fevereiro de 2014. 

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

do Curso de Tecnologia em Radiologia. 
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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, que 

comprovará a obtenção de média maior ou igual a 7,0 na disciplina 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 (12 meses) da monitoria  não poderá ser alterado em virtude de RE. 

 

8. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR CURSO 

 

Para o período de fevereiro de 2014 a 31 de janeiro de 2015, o número de vagas para os 

estudantes bolsistas está determinado no quadro 1. 

 

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

 

Curso Bolsistas 

Tecnologia em Radiologia 5 

Total  5 

 

8.1. Para o Curso de Tecnologia em Radiologia: 

 

Disciplinas Corpo docente Monitor 

Anatomia Humana Luciano Nogueira Lopes Filho 1 bolsista 

Biofísica Vilma Leite de Sousa Pires Albuquerque 1 bolsista 

Microbiologia Márcia Valéria Brandão dos Santos Martins 1 bolsista 

Fisiologia Magnely Moura N. David 1 bolsista 

Física Francisco Carlos Rodrigues Junior 1 bolsista 

 

9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIA 

 

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

regulamentadas em normas específicas. 

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

Monitoria do Curso de Tecnologia em Radiologia, poderá haver suspensão temporária do programa no 

que concerne ao professor e o desligamento do estudante e/ou professor, a critério da PRÓ- REITORIA 
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DE PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS. Caso ocorra o desligamento do estudante, 

poderá ser chamado o primeiro candidato classificável para assumir a vaga do estudante bolsista. 

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

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

 

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

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

CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS a decisão sobre a eventual realocação do estudante.  

 

10. 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. 

 

11. DOS RECURSOS 

Das decisões tomadas pelo Conselho Superior (CONSU) do Centro Universitário Christus não 

caberá qualquer recurso.  

 

 
Fortaleza, 13 de dezembro de 2013. 

 
 

 Dr. Antônio Ribeiro da Silva Filho  
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa 

Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS 
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ANEXO I 
 
 

Temas para monitoria em Anatomia Humana 

 
PROVAS TEÓRICA 
 
1- Sistema esquelético 
2- Sistema muscular 
3- Sistema cardiovascular 
4- Sistema Nervoso 
5- Sistema digestório 
 
PROVAS PRÁTICAS 
 
1- Sistema esquelético 
2- Sistema muscular 
3- Sistema cardiovascular 
4- Sistema Nervoso 
5- Sistema digestório 
 
 

Temas para monitoria em Biofísica 

 
PROVA TEÓRICA 
 

1- Sistema de Transporte através da membrana plasmática 
2- Bioeletricidade,Biopotenciais e bioeletrogênese 
3- Processo de transmissão sináptica 
4- Mecanismo de contração do músculo esquelético 
5- Biofisica da radiação 
 
PROVA PRÁTICA 

  

1- Manuseio com animais experimentais 
2- Preparação neuromuscular 
3- Volumes e capacidades pulmonares. 
4- Aula teórica sobre radiação 
5- Asculta pulmonar 
 

Temas para monitoria em Microbiologia 

 
PROVA TEÓRICA 
 
1- Estruturas de células bacterianas 
2- Controle do crescimento microbiano ( esterilização e desinfecção) 
3-  Defesas do hospedeiro 
4- Fungos 
5- Vírus 
 
PROVA PRÁTICA 
 
1- Coloração de Gram 
2- Técnicas de esterilização 
3- Preparação dos meios de Cultura 
4- Antissepsia das mãos: experimento de Price 
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5- Antibiograma 
 
 

Temas para monitoria de Fisiologia 

 
PROVA TEÓRICA 
 
1- Estrutura e função das membranas e transportes membranares; 
2- Fisiologia do sangue; 
3- Fisiologia da Contração muscular; 
4- Fisiologia do Sistema Imune: imunidade inata e adaptativa; 
5- Fisiologia Cardiovascular 
 
PROVA PRÁTICA 

1- Transportes membranares 
2- Tipagem sanguínea 
3- Contração muscular 
4- Medida da pressão arterial 
5- Oximetria 
 
 

Temas para monitoria de Física 

 

PROVA TEÓRICA. OBS: NÃO HAVERÁ PROVA PRÁTICA. 

1- Campo Elétrico 

2- Campo Magnético 

3- Corrente Elétrica e Transformadores 

4- Conceitos de Ondas 

5- O espectro Eletromagnético. 

 


