
 

                                                          

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E 
FARMACOLOGIA 

PROGRAMA DE MONITORIA 
 

 

1.DA IDENTIFICAÇÃO  

Instituto Biomédico 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia 

Projeto Permanente: MFLP0017 - O monitor como elemento de apoio no ensino de Fisiologia 

Disciplinas Vinculadas ao Projeto: MFL00076- FISIOLOGIA III 

Orientadora: Isabel de Paula Antunes David (SIAPE nº 1677611) 

Número de vagas oferecidas: 01 (uma) bolsa de monitor  

 

2.DAS INSCRIÇÕES. 

2.1 Período de inscrição: 27/08 a 01/09 
2.2 Local de Inscrição: Endereço eletrônico da página disponibilizada para a inscrição 
(https://app.uff.br/monitoria/). 
 
2.3 Pré-requisitos fixados pelo Projeto 
Poderão inscrever-se o aluno regularmente matriculado no curso de graduação em Nutrição; 
aprovados na disciplina de Fisiologia III. 
 
3. Dos Documentos exigidos do aluno para efetivação da inscrição: 

Documentos abaixo devem ser enviados para o e-mail da Orientadora do projeto 

(isabeldavid@id.uff.br), em formato PDF. 

O candidato deverá informar o e-mail @id.uff.br e contato whatsapp durante a inscrição no processo 

seletivo. 

 Comprovante de matrícula ativa no curso de Nutrição, obtido por meio de acesso ao Sistema idUFF 

- https://app.uff.br/iduff/ 

Histórico escolar que comprove CR ≥ 7,0 e nota obtida na disciplina de Fisiologia III; 

 Declaração assinada de que não possui outro benefício financeiro da UFF ou outro órgão público 

(Anexo I); 

O candidato que ingressou por política de ação afirmativa étnica e social deverá também enviar 

declaração de forma de ingresso na UFF, obtida por meio de acesso ao Sistema idUFF - 

https://app.uff.br/iduff/; 
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As candidatas que estiverem na condição de mães com filhos com idade até 5 (cinco) anos de idade 

deverá apresentar certidão de nascimento do(s) filho(s). 

4. Da Seleção 

 

4.1 

1ª etapa: Prova escrita, Formulário (Google forms) 

Data: 03.09.2020 

Horário: 15h às 16h 

Local de realização: Google Meet 

 

O tema será sorteado individualmente minutos antes do início da avaliação, utilizando-se Google 

Meet. O link com a prova será enviado para os candidatos que terão 40 minutos preencher as 

respostas através do google forms.  

 

2ª etapa: Entrevista  

Dia 04.09.2020  

Horário: 14h às 18h 

Local de realização: (Google Meet) 

 

Os candidatos classificados na 1ª etapa serão entrevistados pela banca. Cada componente da 

banca terá 5 min para fazer suas arguições que poderão ser utilizados individualmente ou não, 

segundo critério estabelecido pela banca, desde que não ultrapasse o tempo máximo da entrevista 

(15min). 

 

4.2 Ementa 

Neurofisiologia, Fisiologia do sistema digestório, Fisiologia do sistema cárdio-respiratório, Fisiologia 

do sistema endócrino.  

 

4.3 Critérios de seleção.  

1.  Será considerado classificado para a 2ª etapa, o candidato que obtiver nota na 1ª fase superior ou 

igual a 7,00 (sete). 

 

2. O candidato selecionado para o cargo de monitor será aquele que obtiver a maior nota final, 

resultante da média aritmética entre a nota da prova inscrita com a nota da entrevista, sendo que a 

nota mínima final para a aprovação será 7,0 (sete). 

 

3. Os candidatos que tiverem ingressado na UFF por política de ação afirmativa terão a média final 

multiplicada por 1,4 desde que a média final seja igual ou superior a sete resultando num valor 

máximo de dez. 

4.  As candidatas que estiverem na condição de mães com filhos com idade até cinco anos de idade 

terão a média final multiplicada por 1,2, se a média final for igual ou superior a sete, resultando num 

valor máximo de dez. 

4.4 Bibliografia indicada: 

Berne & Levy. Fisiologia. 5a edição. Elsevier, 2009. 

Guyton e Hall. Tratado de Fisiologia Médica. 8a edição. Guanabara Koogan, 13ed, 2012 



Aires, M.M. Fisiologia, 4a ed. Edição, Guanabara-Koogan, 2014 

 
4.5 Critérios de desempate (com pontuação)  
 
1º Maior nota Entrevista 
2º Maior nota na disciplina de Fisiologia III 
  
 
4.6 Data e local da divulgação dos resultados: 04/09/2020, no Sistema de monitoria 

(https://app.uff.br/monitoria/) 
 

4.7  Instâncias de recurso: o prazo para interposição de recurso ao resultado do processo seletivo 
junto ao resultante responsável pelo processo seletivo é de até 72 horas após a divulgação do 
processo seletivo. 

 

5. DA ACEITAÇÃO DA VAGA. 
 

O candidato classificado no processo seletivo terá o prazo de 03 dias corridos, após a liberação do 
resultado do processo seletivo, para aceitar a vaga no Sistema de Monitoria. Será considerado 
desistente o candidato que não cumprir ao prazo estabelecido. 
 
6.DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO. 

 

Os candidatos classificados deverão encaminhar ao endereço eletrônico da Secretaria 

(cmb.mfl.uff@gmail.com) que atende o Departamento/Coordenação de Curso o Termo de 

Compromisso, devidamente assinado, gerado pelo Sistema de Monitoria, ou a declaração de que 

aceita as cláusulas do Termo de Compromisso no prazo de 03 dias após o aceite no Sistema de 

Monitoria. 

 

 

 

 

     Niterói,                                                     2020. 

 

 

 

 

 

                                   _______________________________________________ 

     Chefe do Departamento/Coordenador de Curso 

 

 

 

 

25 de Agosto de 

SIAPE 1567626
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA 

DISCIPLINA FARAMCOLOGIA 

 

PROGRAMA DE MONITORIA  

 

 

 

 

                                                  DECLARAÇÃO 

 

Declaro para os devidos fins que eu, ____________________________________, 

Matricula______________, não possuo nenhum vínculo empregatício com 

instituição pública ou privada e, também, não sou beneficiário de nenhuma de outra 

bolsa concedida pela UFF. 

 

 

Niterói,      agosto de 2020 

 

Assinatura:___________________________________________________________ 
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