Edital de processo de seleção de discentes para atividades de apoio da graduação
Disciplina de Semiologia (MEDICINA DO ADULTO E IDOSO I – MGM 12006
Centro de Ciências da Saúde-Departamento: MMC- Departamento de Medicina Clínica.
Projeto 3: O objetivo é ajudar o ensino remoto de alunos do quinto período da Faculdade de Medicina das disciplinas de MIAI 1Semiologia Médica. Nossa disciplina é em essência prática pois ensinamos ao aluno como se relacionar e examinar o paciente.
Nesta disciplina o aluno apreende como realizar o exame físico à beira do leito o que na atualidade não é possível. Objetiva-se
formular conteúdo digital esclarecedor, seguro, confiável para que os alunos possam: estudar as manobras de exame físico,
visualizar sinais de doenças comuns na prática clínica e treinamento do raciocínio clínico crítico. Este material pode conter textos,
imagens, vídeos disponíveis na rede ou confeccionados pelo próprio docente. Serão disponibilizadas imagens e vídeos
relacionados as manobras de exame físico, sinais clínicos característicos de determinadas doenças frequentes do dia a dia
médico. Os casos clínicos serão elaborados com sinais e sintomas das principais síndromes clínicas, enviados aos alunos com
um questionário para preenchimento norteando os principais aspectos que o aluno deve se atentar. As publicações terão de
casos clínicos (incluindo exames laboratoriais e exames de imagem) será disponibilizado no site da disciplina e no Instagram.
Professor responsável: Márcia Sales

A seleção de do discente será feita de forma remota por prova téorica eliminatória a ser realizada em 27 de julho horario a
definir
O link para realização da prova será pelo Google Meet : enviado para o email e telefone celular cadastrado no formulário de
inscrição
Bolsa – 01 bolsa para o discente

As bolsas deverão compreender o período de agosto a dezembro;

Pré requisitos do discente:
Para ser candidato a discente bolsista do projeto o (a) estudante deverá:
a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação ou de pós-graduação;
b) Não ser bolsista de qualquer outro programa da Universidade ou de Institutos e Órgãos de Fomento;
c) Se for aluno da graduação apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar (CR) maior ou igual a 6,0 (seis) e se for aluno de
pós-graduação ter média maior ou igual a 7,0 (sete);
d) Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais auxiliando em atividades didáticas remotas, programadas pelo
coordenador do projeto, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas.
ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE BOLSISTA NO PROJETO
1. Participar de todas as atividades programadas pelo professor coordenador;
2. Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso.
Inscrições:
23 a 26 de Julho de 2020.
 Inscrição atraves do email do Departamento de Medicina Clinica : mmc.cmm@id.uff.br.
 Enviar para o email a ficha de inscrição preenchida e assinada e os documentos (em foto ou escaneada)
 Documentos necessários para a inscrição:

a) Declaração de Regularidade de Matrícula – obtida por meio de acesso ao Sistema idUFF - https://app.uff.br/iduff/ - para
todos os candidatos da Graduação;
b) Declaração de ação afirmativa, quando for o caso, obtida por meio de acesso ao Sistema idUFF - https://app.uff.br/iduff/ ou
outros documentos solicitados pelo coordenador necessários para comprovar outra situação de vulnerabilidade não prevista;
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 queseja atribuída uma bonificação de
20% da nota obtida na avaliação do estudante,conforme a expressão = ( ção ≥ 6) × 1,20;
Critério de desempate:
Em caso de empate na nota final do processo seletivo entre um estudante que tenha ingressado em curso de graduação ou
pós-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 deverá ser atribuída ao primeiro.

Ficha de inscrição
Projeto

Nome completo:

Matrícula:

Perìodo:

Telefone :

Email:

Experiência com docência: sim não /qual ?

por quanto tempo?

Coeficiente de rendimento:

Ingressão na UFF por politica pública de ação afirmativa? Sim não

Ao preencher estes dados o aluno se compromete com a veracidade das informações e em caso de descumprimento poderá
ser feito o desligamento do bolsista pelo respectivo orientador.

Niterói, ________________________________2020
ASS:_________________________________________________________________________________________________

