Edital para seleção de discentes para atividades de apoio da graduação
Disciplina de Radiologia Clínica MGM 0018 (MEDICINA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I – MICA I 00297).
Hospital Universitário Antônio Pedro - Departamento de Radiologia - MRD
Projeto Graduação:
Objetivos: iniciação didática com participação e criação de novas aulas práticas sob orientação dos docentes, estudo de casos
clínicos dos pacientes do HUAP, com discussão dos achados dos exames por imagem no arquivo digital disponibilizado on-line,
e separação para inclusão nas novas aulas práticas.
Atribuições específicas: didático e pedagógica (participação nas novas aulas práticas e teóricas); desenvolvimento do
conhecimento específico: participação em sessões científicas diárias do Departamento que agora são on-line e ocorrem
diariamente às 7:30 hs (2ª feira Abdome, 3ª feira Tórax, 4ª feira Neurorradiologia, 5ª feira Músculoesquelético, 6ª feira Neuro
radiologia Avançada), e às 12:30 hs (2ª feira Vascular, 4ª feira Urgências em Radiologia Abdominal e 6ª feira Mama) (a
escolher).
Metodologia: seleção e discussão com os professores de casos clínico-radiológicos.
Professor responsável: Cristina Asvolinsque Pantaleão Fontes
A seleção dos discentes será feita de forma remota por prova téorica eliminatória a ser realizada em 29/07/2020, pela manhã
(horário a definir). Conteúdo: matéria da graduação em Radiologia Clínica, do 5º período (MICA I), visando:RX Tórax (Estudo
Radiológico e Padrões básicos), RX Cardiovascular Padrões básicos, RX Mediastino, RX Abdome e Abdome Agudo.
Atenção: Aínda não foi feita a distribuição de bolsas pela PROGRAD.
Pré requisitos do discente:
Aluno da graduação da Faculdade de Medicina cursando a partir do sexto período, com matrícula ativa e com coeficiente de
rendimento maior ou igual a 6,0.
Ter disponibilidade de 10 horas semanais.
Não ser bolsista de qualquer outro programa da Universidade,de Institutos ou Orgão de Fomento.
Pós-graduação em Radiologia L077 PROPPI - Universidade Federal Fluminense
Hospital Universitário Antônio Pedro - Departamento de Radiologia - MRD
Projeto Pós-Graduação:
- Criação de vídeo aulas e material de estudo on-line da combinação dos diversos métodos diagnósticos que temos no
Serviço de Radiologia, utilizando os exames mais complexos como Tomografia Computadorizada, Ressonância
Magnética e Arteriografia Digital, analisando as lesões observadas nos exames de pacientes do HUAP, ou também
pacientes com lesões raras que levam a maior dificuldade diagnóstica.
- Criação de material didático on-line visando ensino e desenvolvimento de aspectos básicos de inteligência artificial na
Radiologia, na graduação e pós-graduação, pois a especialidade é baseada no diagnóstico de lesões conforme a análise
de imagens, e muitas imagens têm um padrão semelhante.
- Ensino e discussões on-line sobre as corretas indicações de diferentes exames em casos clínicos de pacientes do HUAP,
para diagnóstico por imagem de doenças. E também temos que o mesmo paciente pode realizar diferentes exames da
mesma lesão, para auxiliar no diagnóstico final ou no segmento da doença, sendo que a indicação precisa destes
exames implica na rapidez ou atraso do diagnóstico final, permitindo início do tratamento.
Professor responsável: Cristina Asvolinsque Pantaleão Fontes
A seleção dos pós-graduandos será feita de forma remota por prova téorica eliminatória a ser realizada em 28/07/2020, pela
manhã (horário a definir). Conteúdo: Identificação de exames em radiologia avançada (angiotomografia, angioressonância,
colangioressonância, uroressonância, tractografia).
Atenção: Aínda não foi feita a distribuição de bolsas pela PROGRAD.
Pré requisitos do discente:
Aluno da pós-graduação em Radiologia da Faculdade de Medicina, Hospital Universitário Antônio Pedro, cursando qualquer
ano da pós-graduação, com matrícula ativa e com coeficiente de rendimento maior ou igual a 7,0.
Ter disponibilidade de 10 horas semanais.
Não ser bolsista de qualquer outro programa da Universidade,de Institutos ou Orgão de Fomento.
ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE BOLSISTA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO NO PROJETO
1. Participar de todas as atividades programadas pelo professor coordenador;
2. Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso.
INSCRIÇÕES - Data: 24 a 26 de Julho de 2020

1-Através do e-mail do Departamento de Radiologia: mrd@vm.uff.br enviando a ficha abaixo preenchida e assinada
( foto ou escaneada ), sra. Martha.

Assinale a opção:
Nome completo:

Graduação ( )

Ficha de inscrição
Pós-Graduação ( )

Matrícula:
Período ou ano da pós-graduação:
Experiência com docencia: sim ( ) não ( )

Qual ?

Por quanto tempo?

Coeficiente de rendimento:
Ingressão na UFF por politica pública de ação afirmativa? sim ( ) não ( )

2- São documentos necessários para a inscrição:
a)
Candidatos da Graduação:Declaração de Regularidade de Matrícula: obtida por meio de acesso ao Sistema idUFF https://app.uff.br/iduff/
Candidatos da Pós-graduação: Histórico Escolar do Programa de Pós-graduacão.
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 que seja 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.

Ao preencher estes dados o aluno se compromete com a veracidade das informações e em caso de descumprimento poderá
ser efetuado o desligamento do discente pelo respectivo Coordenador do projeto.
Caso o aluno não cumpra as metas de seu respectivo projeto este não receberá o certificado.

Niterói,

de

de 2020

Assinatura _________________________________________________________________________________

