
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 –” Imagens no ensino médico” MMCA0008  

1-DA IDENTIFICAÇÃO:  

• Unidade - Centro de Ciências da Saúde. 
• Departamento: MMC- Departamento de Medicina Clínica.  
• Título e Código do Projeto: “Imagens no ensino médico” MMCA0008”.  
• Atividade pedagógica em Semiologia correlacionando com as imagens normais e patológicas dos diversos aparelhos e sistemas. 
• 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—Prof Jose Antonio Caldas Teixeira. Prof. Adjunto 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: O objetivo desse projeto é apresentar de forma dinâmica e ilustrada tais elementos e, 
consequentemente, auxiliar o aluno na prática clínica. Neste contexto, esta monitoria deverá pesquisar e filtrar o conteúdo disponível 
na rede e selecionar imagens dos principais sinais clínicos e prepará-los com contéudo explicativo como quizzes, flashcards para serem 
utilizados em aulas téoricas presenciais e remotas, sala de aula virtual, site da disciplina e Instagram. Todas atividades serão realizadas 
com orientação e revisão do professor. O monitor colaborará com o ensino da Semiologia Médica, ajudará os alunos e ainda revisará a 
disciplina e aprenderá a montar aulas, expor contéudos de modo mais interativo e lúdico. O monitor também pode incorporar imagens 
inéditas anonimadas que não exponham o pudor e a face que encontre no seu dia a dia de médico. O monitor deverá tecer explicação 
do projeto ao paciente e pedir assinatura de termo de consentimento de uso de imagem. Caso o paciente não assine o termo, não será 
captada a imagem. Assim teremos um rico conjunto de imagens adaptadas e preparadas para o ensino semiológico capaz de ser 
facilitador do aprendizado. O material produzido será utilizado em aulas, site da disciplina e redes sociais. 

 

 


