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DIRECIONAMENTOS PARA SEGUNDA ETAPA DO EDITAL DE SELEÇÃO 

ALUNO/MONITOR 

 

Aprovados - SOI 1 

 

Metodologia: 

A segunda etapa da seleção de monitoria consistirá de um fechamento de APG simulado (máximo 

de 6 participantes). O tema a ser abordado durante a simulação será sorteado logo antes do seu 

início, dentro do conteúdo de SOI I, conforme abaixo: 

a) Sistema Circulatório 

b) Sistema Hemolinfopoiético 

c) Sistema Imunológico 

d) Sistema Respiratório 

e) Sistema Digestório 

Não haverá coordenador ou secretário na simulação e o participante que vai iniciar a discussão 

será definido por sorteio. A partir deste ponto, a dinâmica da simulação será definida pelo grupo, 

levando em consideração todas as boas práticas de comportamento em APG. Após a conclusão da 

discussão, o grupo deve fazer uma rodada de avaliação (autoavaliação e avaliação do colega). A 

simulação como um todo não deve exceder os 30 minutos. 

Data: Data: 01/03/2021 – 19:30 

Local: A Definir 

 

Aprovados SOI 2 

Metodologia: 

 

A segunda etapa da seleção de monitoria consistirá de um fechamento de APG simulado (máximo 

de 6 participantes). O tema a ser abordado durante a simulação será sorteado logo antes do seu 

início, dentro do conteúdo de SOI II, conforme abaixo: 

a) Sistema Nervoso 

b) Sistema Endócrino 

c) Sistema Urinário 

d) Sistema Reprodutor 

e) Sistema Músculo Esquelético e Tegumentar 

Não haverá coordenador ou secretário na simulação e o participante que vai iniciar a discussão 

será definido por sorteio. A partir deste ponto, a dinâmica da simulação será definida pelo grupo, 

levando em consideração todas as boas práticas de comportamento em APG. Após a conclusão da 
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discussão, o grupo deve fazer uma rodada de avaliação (autoavaliação e avaliação do colega). A 

simulação como um todo não deve exceder os 30 minutos. 

 

Data: 01/03/2021 – 19:30 

Local: Local a definir 

 

Aprovados SOI 3 

 

Os aprovados devem entrar em contato com o Professor Isaac Prado Ramos para organização da 

segunda etapa. 

 

 

Aprovados HAM 1 

 

Avaliação prática em estilo OSCE abordando conteúdo dos sistemas trabalhados na disciplina- 

Exame físico do sistema respiratório, biossegurança, ausculta cardíaca, exame físico abdominal e 

ectoscopia. 

Data: 01/03/2021 – 19:30 

Local: Local a Definir  

 

 

Aprovados HAM2 

Deverá ser apresentado uma aula sobre Anamnese e exame físico utilizando uma apresentação do 

Power Point com o tempo de duração de 10 minutos. 

Data: 01/03/2021 – 19:30 

Local: Local a Definir 

 

 

Obs1: Para a Monitoria de HAM 3 será realizado um novo processo de seleção pois não tivemos 

concorrentes que realizaram a primeira etapa. 

 

Obs2: Os candidatos aprovados em mais de uma disciplina de monitoria deverão organizar as 

participações nas etapas com o professor no dia da segunda etapa, não será organizado uma nova 

data.  

Marcello Schmidt Silveira 

Coordenador COPPEXII 


