
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DIVISÃO DE MONITORIA 
Comissão de Monitoria- Projeto de Monitoria 2021 

EDITAL: MONITORIA DE SEMIOLOGIA – “ Oficina de anamnese” MMCA0011 

1-DA IDENTIFICAÇÃO:  

• Unidade - Centro de Ciências da Saúde. 
• Departamento: MMC- Departamento de Medicina Clínica.  
• Título e Código do Projeto: “Oficina de anamnese”. MMC 0011 
• Atividade pedagógica em Semiologia de auxílio ao aprendizado de anamnese. 
• Confecção de material didático através de ferramentas digitais para o ensino em Semiologia aprimorando o conhecimento na disciplina.  
• Disciplinas vinculadas ao Projeto - MEDICINA DO ADULTO E IDOSO I – MGM 00296 .  
• Professores Orientadores vinculados ao Projeto- Márcia Maria Sales dos Santos – Profa. Adjunta do MMC  
• Número de vagas oferecidas- Monitoria oficial: 01 vaga e Monitoria voluntária: 01 vaga  

2-DAS INSCRIÇÕES: 
Endereço eletrônico da página disponibilizada para a inscrição (https://app.uff.br/monitoria)/ Preenchimento de formulário de inscrição 
no Google forms https://docs.google.com/forms/d/1gU3_fmkbtM8xLLzv4NRCwBgK1mVDlvWk6HS7LNUdtDU/edit?usp=sharing 
•Período: 07/06/2021 a 10/06/2021 
• Pré-requisitos fixados pelo Projeto de Monitoria: Ter cursado e sido aprovado na Disciplina de Semiologia – MIAI I e disponibilidade 
para carga horária:12h/ semanais 

• DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO PARA A EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO  
• Comprovante do cumprimento de pré-requisitos fixados pelo Projeto de Monitoria. 
• Somente poderão se inscrever os alunos da UFF ativos no primeiro semestre de 2020, não sendo autorizados a participar do 
processo os alunos ingressantes na Universidade no 1º semestre de 2020. 
• Histórico Escolar com CR 
• Comprovante de permanência de vínculo. (Para os alunos cuja conclusão do curso esteja prevista para o ano 2021).  

3-DAS PROVAS.  
O link para realização da prova será enviado para o email e telefone celular cadastrado no formulário de inscrição. Caso o aluno não 
receba o link entrar em contato com marcia_sales@id.uff.br. 
A seleção de do discente será feita de forma remota síncrona por prova teórica, gravada e eliminatória pelo Google Meet a ser realizada 
em 11 de junho às 8hs. Os alunos com nota > ou igual a 7,0 realizaram entrevista gravada a ser realizada em 11 de junho às 14.30 hs. 
A banca do concurso será composta pelos docentes Maria Auxiliadora Nogueira Saad, Antônio Jose Lagoeiro e Márcia Maria Sales dos 
Santos, Jose Antônio Caldas Teixeira 

4. Critérios de seleção  
4.1. A pontuação classificatória será feita pela média das duas notas (teórica e entrevista). Serão considerados aprovados os candidatos 
que obtiverem média final superior ou igual a 7,00 (sete) no processo seletivo  
4.2. Os candidatos que tiverem ingressado na UFF por política de ação afirmativa terão a média final multiplicada por 1,4, se a média 
final for igual ou superior a sete, resultando num valor máximo final de 10, correspondendo à proporção de alunos ingressantes por ações 
afirmativas na UFF.  
4.3. Os candidatos deverão apresentar à Banca Examinadora a declaração de ação afirmativa de ingresso na Universidade para comprovar 
o direito ao bônus definido em 4.2 na inscrição.  
4.4. As candidatas que estiverem na condição de mães com filhos com idade até 5 (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 final de 10. 
4.5. As candidatas deverão apresentar à Banca Examinadora certidão de nascimento do(s) filho(s) para comprovar o direito ao bônus 
definido em 4.3 na inscrição.  
4.6. É vedada a aplicação simultânea dos bônus definidos em 4.2 e 4.4. à mesma candidata, devendo ser aplicado o bônus de maior valor.  
A classificação dos aprovados nas vagas estabelecidas no Edital deverá ocorrer obrigatoriamente em ordem decrescente das notas 
médias finais. Os alunos aprovados serão distribuídos em ordem de colocação para a monitoria oficial e voluntária. 
Critério de desempate: coeficiente de rendimento.  
Instância de recurso: em até 24 horas com recurso enviado ao Departamento de Medicina Clínica (email: mmc.cmm@id.uff.br). 

Ementa relativa ao Projeto de Monitoria: A introdução ao aprendizado da Semiologia Médica inicia-se com o ensino da anamnese. Trata-
se de uma entrevista realizada pelo médico ao seu paciente, para conhecer o doente e sua doença. É um registro médico das doenças 
atuais e pregressas e de aspectos sócio econômicos, comportamentais e psíquicos do indivíduo. O treino é fundamental e quando bem 
realizada, é precisa para o entendimento dos sinais e sintomas e hipótese diagnóstica. Cerca de 80% dos diagnósticos surgem a partir da 
anamnese. No decorrer da disciplina estimulamos os alunos a colherem a anamnese à beira do leito para posterior correção. No atual 
momento pandêmico, orientamos o aluno a colher anamnese com familiares, amigos mesmo que não presencial. O objetivo deste projeto 
é discente seja assessorado pelo monitor e coordenador em suas entrevistas médicas. O monitor auxiliará o aluno nas estratégias de 
entrevista, vocabulário médico, redação e o enquadramento dos principais sinais e sintomas em diagnóstico sindrômico. As oficinas serão 
semanais, presenciais ou remotas com a correção das anamneses trazidas pelos alunos e retirada de dúvidas. Confecção de material 
didático ressaltando os erros mais comuns para aulas, site e redes sociais. 

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

