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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIVISÃO DE MONITORIA 
 

EDITAL DE MONITORIA 
1. DA IDENTIFICAÇÃO. 

1.1. Unidade: Faculdade de Medicina. 
1.2. Departamento: Patologia. 
1.3. Título do Projeto e Código do Projeto: Ensinar Patologia Geral na era 
digital e de Integração Multiprofissional - MPTA0004. 
 
1.4. Disciplinas vinculadas ao projeto: Enfermagem (Código=MPT 00047, 

turmas E1/E2, 60 alunos, CH=30h); Biomedicina (Código=MPT 
00058, turmas B1/B2, 40 alunos, CH=54h); Odontologia 
(Código=MPT 00056, turmas O1/O2, 50 alunos, CH=40h); Farmácia 
(Código=MPT 00072, turmas F1/F2, 110 alunos, CH=54h); Nutrição 
(Código=MPT 00047, turmas N1/N2, 40 alunos, CH=30h). 

 
1.5. Professores orientadores vinculados ao projeto: Ana Luisa Figueira 

Gouvêa. 
 
1.6. Número de vagas oferecidas: 01 vaga com bolsa e 01 vaga sem bolsa 

(Monitoria Voluntária). 
 

2. DAS INSCRIÇÕES. 
2.1. Período: 27/08/20 a 31/08/20 
 
2.2. Endereço eletrônico da página disponibilizada para inscrição: 

http://sistemas.uff.br/monitoria  
 
2.3. Pré-requisitos fixados pelo projeto de monitoria: Alunos dos cursos de 

Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Odontologia e Enfermagem que já 
cursaram a disciplina de Patologia Geral.  

 
3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO PARA EFETIVAÇÃO DA 

INSCRIÇÃO. 
3.1. Comprovante do cumprimento de pré-requisitos fixados pelo Projeto de 

Monitoria. 
 

4. DAS PROVAS. 
4.1. Data e Horário: 

Prova Teórica/Prática: 01/09/20 de 08h. às 12h. 

Entrevista: 01/09/20 (a critério dos professores orientadores dos projetos).  

 

4.2. Local de realização: 

Prova Teórica/Prática: Google Meet. O link será fornecido pela banca após o 
término das inscrições. 

http://sistemas.uff.br/monitoria
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Entrevista: Google Meet. O link será fornecido pela banca após o término 
das inscrições.  

 
4.3. Ementa relativa ao projeto objeto do concurso: 

1- Aspectos etiopatogênicos e morfofuncionais* da resposta 

celular/tecidual à agressão: adaptações, lesão e morte celular, 

necroses. 

2- Aspectos etiopatogênicos e morfofuncionais* da Resposta 

Inflamatória: inflamação aguda, inflamação crônica e reparo.  

3- Aspectos etiopatogênicos e morfofuncionais* envolvidos nos 

Distúrbios Hemodinâmicos: Isquemia, Hiperemia, Edema, 

Hemorragia, Trombose, Embolia, Infarto. 

4- Displasias e Neoplasias com ênfase nos aspectos etiopatogênicos 

e morfofuncionais*.  

 

*Aspectos macro e microscópicos, alterações funcionais. 

 
4.4. Critérios de seleção: 

Prova teórica/Prática e entrevista. A prova teórica/prática terá o valor 
de 10,00 (dez) pontos e será eliminatória, sendo a nota mínima para 
aprovação 7,00 (sete). A entrevista terá o valor de 10,00 (dez) pontos. 
A nota final será dada pela média aritmética da nota da prova teórica 
com a nota da entrevista.  Será considerado eliminado o candidato que 
faltar a uma das avaliações. 

 
4.5. Bibliografia indicada: 

 
- BOGLIOLO, L. Patologia. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
- ROBBINS, S. et al. Patologia Estrutural e Funcional. 9ª ed. Rio de Janeiro: 

Editora Elsevier, 2016. 
- RUBIN. E. Patologia – Bases Clinicopatológicas da Medicina. 7ª Ed. Rio de 

Janeiro. Ed. Guanabara Koogan, 2015. 
 
4.6. Nota mínima para aprovação: 7,0 (SETE). 

 
4.7. Critérios de desempate: 
O primeiro critério será o maior Coeficiente de Rendimento (CR). O segundo 
critério será a maior nota na disciplina vinculada (módulo) ao projeto. O 
terceiro critério será o aluno cursando o período mais adiantado no Curso de 
Graduação. O quarto critério será maior idade. O quinto critério será o 
sorteio. 
Será acrescido na nota final 0,01 ponto até que haja o desempate entre os 
alunos, de acordo com os critérios e sem prejuízo aos alunos com notas 
superiores.  
Exemplos: entre dois alunos empatados, o com maior CR terá acrescido 
0,01 ponto a sua nota final. Entre três alunos empatados, o primeiro com 
maior CR terá acrescido 0,02 ponto a sua nota final, o segundo 0,01 e o 
terceiro permanecerá com a nota inalterada. 
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4.8. Instâncias de recurso: 
Banca Examinadora de Seleção. 
Coordenador Departamental de Monitoria. 
Chefia do Departamento. 
 

5. ACEITAÇÃO DA VAGA.       
 
O candidato classificado no processo seletivo terá o prazo de 03 dias, após 
a liberação do resultado do processo seletivo, para aceitar a vaga no 
Sistema de Monitoria. Será considerado desistente o candidato que não 
cumprir ao prazo estabelecido. 
 

6. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO. 
 
Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas 
previstas para o Projeto deverão assinar e datar os Termos de 
Compromisso, gerados pelo sistema, dentro do prazo previsto pelo Edital do 
Processo Seletivo. O Termo de Compromisso deve ser encaminhado ao 
Departamento de Patologia pelo monitor, datado e assinado, em formato 
digital. 

 
 
 

Niterói, 26 de agosto de 2020. 
 

__________________________________________________ 
Prof.ª Analúcia Rampazzo Xavier 

Chefe do Departamento de Patologia 
 


