
 

MONITORIA 2020 - PROJETO 

Novas estratégias no ensino de Microbiologia: uma 

abordagem ativa e participativa 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Centro 

Campus Nova Friburgo. 

1.2. Unidade 

Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF). 

1.3. Departamento 

Departamento de Ciências Básicas (FCB). 

1.4. Título do Projeto 

Novas estratégias no ensino de Microbiologia: uma abordagem ativa e participativa 
1.5. Disciplinas vinculadas ao Projeto 

 Microbiologia e Bacteriologia 

1.6. Professores Orientadores vinculados ao Projeto 

Helvécio Cardoso Corrêa Póvoa e 

Natalia Iorio Lopes Pontes Póvoa 

1.7. Número de vagas 

 01 (uma) vaga sem bolsa (monitoria voluntária) 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIVISÃO DE MONITORIA



2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. Período 

 26/08/2020 a 31/08/2020 

2.2. Inscrições 

 Inscrições pelo email hpovoa@id.uff.br 

  Assunto: Monitoria  voluntária em Novas estratégias no ensino de Microbiologia 

 Documentos: Sucinta carta de apresentação e histórico escolar 

2.3. Pré-requisitos fixados pelo Projeto de Monitoria 

 Aprovação nas disciplinas Microbiologia  ou na disciplina Bacteriologia 

3. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

3.1. Comprovante do cumprimento de pré-requisitos fixados no Projeto de Monitoria. 

4. PROVAS 

4.1. Data e Horário 

01/09/2020, o link e o horário de cada entrevista será enviado aos inscritos por email   

AVALIAÇÃO:  

-Avaliação por meio das notas obtidas nas disciplinas pré-requisitos.  

-Entrevista de forma síncrona. 

4.2. Local de realização 

Plataforma google meet 

  

4.3. Ementa Relativa ao Projeto objeto do concurso 

Morfologia e fisiologia bacteriana, fatores de virulência e de resistencia bacteriana, 

mecanismo de acção dos antimicrobianos, isolamento, cultivo e identificação de bactérias; Noções 

de biossegurança em laboratório de microbiologia 
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4.4. Critérios de seleção 

 Não haverá etapa eliminatória. Nota final = (Média das notas obtidas nas disciplinas pré-

requisitos) + (Nota da entrevista x 3) / 4 

4.5. Bibliografia indicada 

JAWETZ, E.; MELINCK; et al. Microbiologia Médica. Ed. Guanabara Koogan, 20ed., 
1998. 519p.  

JORGE, ANTONIO OLAVO CARDOSO. Microbiologia – atividades práticas. Santos 
Editora, 2001 – 418 p. 

TRABULSI. Microbiologia. Atheneu Editora, 5 edição, 2008. 
JOSE LUIZ DE LORENZO. Microbiologia para o estudante de Odontologia. Atheneu, 

2004. 

4.6. Nota mínima para aprovação 

 7,00 (sete). 

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. 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. É vedada a aplicação simultânea dos bônus 
definidos acima à mesma candidata, devendo ser aplicado o bônus de maior valor. 

No momento da entrevista, os candidatos que tenham o direito ao bônus definido acima 
deverão entregar declaração de ação afirmativa, obtida por meio de acesso ao sistema idUFF - 
https://app.uff.br/iduff/ , ou certidão de nascimento do(s) filho(s) com idade até 5 (cinco) anos de 
idade, para comprovação. 

4.7. Critérios de desempate 

Será utilizado para este fim, em ordem decrescente: [1] maior nota da entrevista e [2] maior 

média das notas obtidas nas disciplinas pré-requisitos. 

4.7. Data e local da divulgação dos resultados 

 O resultado será divulgado por email no dia 01/09/2020 

  

4.9 Instâncias de recurso 

Qualquer recurso ao resultado do processo seletivo será feito à Coordenação de Monitoria: 
laisfalcao@id.uff.br  e do Professor coordenador do projeto: hpovoa@id.uff.br 
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http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=102122&nautor=230128&refino=1&sid=9241151809928361043962932&k5=1B6BE31E&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=102122&tipo_pesq=editora&neditora=3728&refino=2&sid=9241151809928361043962932&k5=1B6BE31E&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=102122&tipo_pesq=editora&neditora=3728&refino=2&sid=9241151809928361043962932&k5=1B6BE31E&uid=
https://app.uff.br/iduff/
mailto:laisfalcao@id.uff.br


O recurso deve ser solicitado até 72 (setenta e duas) horas após divulgação dos resultados do 
processo seletivo. 
5. ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 

 Os candidatos classificados deverão encaminhar ao endereço eletrônico da Secretaria que 

atende o Departamento/Coordenação de Curso o Termo de Compromisso, devidamente assinado, 

gerado pelo Sistema de Monitoria, ou a declaração de que aceita as cláusulas do Termo de 

Compromisso no prazo de 7 dias após o aceite no Sistema de Monitoria. 

Nova Friburgo, 26 de agosto de 2020. 

Helvécio Cardoso Corrêa  Póvoa 
Responsável pelo Projeto de Monitoria
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