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Processo de seleção interno para bolsista 

1. Identificação 

-Disciplinas vinculadas: Fisiologia de Órgãos e Sistemas (Biomedicina) e Fisiologia VI (Medicina) 

-Alunos de Graduação: Medicina e Biomedicina 

-Professores orientadores: Aline Araujo dos Santos Rabelo, Natalia Galito Rocha Ayres, Pedro 
Paulo da Silva Soares 

-Período de vigência: agosto a dezembro de 2020 

-Valor da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

-Número de vagas: 1 (uma) vaga 

2. Inscrições: 

2.1: Data: 23 a 26 de julho de 2020 

2.2: Inscrição através do preenchimento do formulário google: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeCFLc2HB5Ps251017Dsc8whBhxEc-
YmgMYeoSLgWh5ImhGg/viewform?usp=sf_link 

2.3: Pré-requisitos:  

-Estar regularmente matriculado no curso de graduação em biomedicina ou medicina. 

-Não ser bolsista de qualquer outro programa da Universidade ou de Institutos e Órgãos de 
Fomento. 

-Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar (CR) maior ou igual a 6,0 (seis). 

-Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais auxiliando em atividades didáticas 
remotas, programadas pelo coordenador do projeto, sem prejuízo de suas atividades 
acadêmicas. 

-Ter sido aprovado na disciplina Fisiologia de Órgãos e Sistemas (caso aluno de Biomedicina) 
ou Fisiologia VI (caso aluno de medicina).  

3. Documentos para a inscrição: 

 - Declaração de Regularidade de Matrícula – obtida por meio de acesso ao Sistema idUFF - 
https://app.uff.br/iduff/ 



- Declaração de ação afirmativa, quando for o caso, obtida por meio de acesso ao Sistema 
idUFF - https://app.uff.br/iduff/  

4. Das provas: 

4.1:  Data: 29 de julho de 2020 

4.2: Local: através do google meet link: meet.google.com/mjk-nckg-erc 

4.3:  Horário: de 8:30 às 17h, dependendo do número de candidatos. O horário de cada 
candidato será divulgado até o dia 28 de julho por email. 

4.4: Critérios de pontuação: 

4.4.1:Entrevista (interesse pela iniciação à docência, conhecimento de ferramentas 
educacionais digitais, habilidade de trabalhar em grupo).  

4.4.2:Prova oral sobre o assunto descrito abaixo na ementa.  

4.4.3: O estudante que tenha ingressado em curso de graduação da UFF por política de ação 
afirmativa – cota que apresenta o componente de renda familiar per capita menor ou igual a 
1,5 salário mínimo e que tenha atingido a nota mínima para aprovação – 6,0 (seis) - no 
processo seletivo objeto desde Edital terá a nota final calculada de forma que seja atribuída 
uma bonificação de 20% da nota obtida na avaliação do estudante, conforme a expressão = 
(nota da avaliação ≥ 6) × 1,20. 

4.5: Critério de aprovação: 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 oral com a 
nota da entrevista, sendo que a nota mínima final para a aprovação será 7,0 (sete). 

4.6: Ementa: Fisiologia Cardiovascular: controle do débito cardíaco e da pressão arterial; 
Fisiologia Respiratória: transporte dos gases respiratórios; Fisiologia Renal: mecanismos de 
concentração e diluição urinária; Fisiologia do Sistema Digestório: processos de digestão e 
absorção. 

4.7: Bibliografia indicada: Guyton, A. C.  e Hall, J.E. Tratado de Fisiologia Médica, 13ª Edição. 
Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2017; Koeppen, B.M.; Stanton, B.A.-  Berne & Levy  Fisiologia – 
7ª Ed. – Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2019; Aires, Margarida M. Fisiologia. 5ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

4.8: Critérios de desempate:  

- Em caso de empate na nota final do processo seletivo entre um estudante que tenha 
ingressado em curso de graduação da UFF por política de ação afirmativa – cota e um 
estudante que tenha ingressado em curso de graduação presencial da UFF por ampla 
concorrência, a prioridade de ocupação da vaga será atribuída ao primeiro. 

- Em caso de empate na nota final do processo seletivo entre estudantes que tenha ingressado 
em curso de graduação da UFF por política de ação afirmativa ou entre estudantes que tenha 
ingressado em curso de graduação da UFF por ampla concorrência, nota da entrevista. 

5: Resultado da Seleção: 

O resultado da seleção será divulgado através de email no dia 29 de julho e o candidato 
classificado deverá formalizar seu aceite ou desistência à vaga através de reposta a esse email 



até o dia 30 de julho às 13h. A não formalização até esse horário será considerada uma 
desistência à vaga, ficando esta, automaticamente para o próximo candidato aprovado (de 
acordo com a ordem de classificação). 

 

 

 

 

 

 

 


