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EDITAL 

PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA 

SELEÇÃO 2021 

O presente Edital de monitoria apresenta atribuições e normas para a implantação do Programa de 

monitoria da FMIT e seleção de monitores para o ano de 2021.  

Art. 1º. Fica estabelecido que os componentes curriculares abaixo indicados oferecerão vagas por 

módulo/disciplina para o exercício da monitoria no período acima citado, no qual os alunos serão 

selecionados, nos termos deste Edital, para exercerem atividades no âmbito do Programa, com as respectivas 

vagas por módulos: 

 

 
Módulos 

 
Coordenadores de 

módulos 

Monitores 
por 

módulo 
no total 

Monitores 
selecionados 

no Edital 
2020.1 

Monitores a 
serem 

selecionados 
nesse edital 

2021.1 
Sistemas Orgânicos Integrados 
I (SOI I) 

Mariana Herman 14 5 9 

Sistemas Orgânicos Integrados 
I (SOI II) 

Amyres Carvalho Ribeiro 20 1 19 

Sistemas Orgânicos Integrados 
I (SOI III) 

Gerson Hiroshi Yoshinari 
Junior 

10 0 10 

Sistemas Orgânicos Integrados 
I (SOI IV) 

Amanda de Carvalho Pereira 
Moraes 

10 0 10 

Sistemas Orgânicos Integrados 
I (SOI V) 

Roseane de Souza C. Irulegui 16 0 16 

Habilidades e Atitudes Médicas 
I 

Renata Pinto Ribeiro 
Miranda 

6 5 1 

Habilidades e Atitudes Médicas 
II 

Renata Pinto Ribeiro 
Miranda 

3 1 2 

Habilidades e Atitudes Médicas 
III 

Priscilla de Paula Cintra 
Nazareth 

6 0 6 

Habilidades e Atitudes Médicas 
IV 

Priscilla de Paula Cintra 
Nazareth 

12 0 12 

Integração Ensino Saúde e 
Comunidade (IESC III) 

Suelen R. Miranda Pontes 
Duarte 

1 0 1 

Integração Ensino Saúde e 
Comunidade (IESC IV) 

Suelen R. Miranda Pontes 
Duarte 

1 0 1 

 

AS VAGAS SERÃO OFERECIDAS A ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NOS 2º; 3º; 4º; 5º  

PERÍODOS e no 4º ANO DA FMIT. 
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DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS NOS EIXOS, PARA O REFERIDO EDITAL:   

- SOI 1: 9 vagas distribuídas da seguinte forma:  

Anatomia: Prof Paulo Cortez: 1 vaga 

Embriologia: Profa. Mariana Herman: 2 vagas  

TICs: Profa. Mariana Herman: 2 vagas  

Fisiologia: Prof. Amyres: 2 vagas  

Histologia: Prof. Eliane Aparecida de Andrade: 2 vagas 

  - SOI 2: 19 vagas distribuídas da seguinte forma:  

Anatomia: Prof Hélio Alves: 4 vagas  

Bioquímica: Prof. Gustavo Rodrigo Thomazine: 4 vagas  

Embriologia: Profa. Mariana Herman: 2 vagas  

Fisiologia: Prof. Rodolfo: 3 vagas  

Histologia: Prof. Eliane Aparecida de Andrade: 4 vagas  

TICs: Profa. Amyres: 2 vagas  

- SOI 3: 10 vagas distribuídas da seguinte forma: 

 Patologia geral (anatomopatologia): Profa. Rogério: 4 vagas 

Propedêutica por imagem: Prof Gerson: 4 vagas 

TICs: Prof. Gerson: 2 vagas 

- SOI 4: 10 vagas distribuídas da seguinte forma: 

 Patologia geral (anatomopatologia): Profa. Roseane: 4 vagas 

Farmacologia e Patologia clínica: Profa. Jerusa: 4 vagas 

TICs: Amanda: 2 vagas 

- SOI 5: 16 vagas distribuídas da seguinte forma: 

 Patologia geral: Prof. Roseane: 4 vagas 

Propedêutica por imagem: 4 vagas 

Microbiologia/parasitologia/imunologia: 4 vagas 

Patologia médica e farmacologia: 4 vagas 

- HAM IV: 12 vagas distribuídas da seguinte forma: 

 Adulto: 6 vagas 

 Pediatria: 6 vagas 
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OBS: os outros módulos, como HAM I; HAM II; HAM III; IESC III e IESC IV não possuem divisão de 

laboratórios dentro deles, portanto o discente se candidata a monitor do módulo como um todo. 

 

1.1 Detalhamento dos conteúdos para a prova de seleção - Teoria e Prática 

SOI I Sistema cardiovasular, linfático, respiratório e digestório 

SOI II Sistema nervoso, sistema endócrino, sistema renal, sistema reprodutor, 
sistema muscular esquelético. 

SOI III Sistema cardiovascular, Sistema Hematolinfopoíetico, Sistema Respiratório, 
Sistema Tegumentar 

SOI IV Abordagem integrada dos principais mecanismos de agressão e defesa, bases 
fisiopatológicas, fundamentos da terapêutica, propedêutica radiológica e 
laboratorial aplicada aos problemas prevalentes do desenvolvimento humano 
e do meio ambiente relacionados aos sistemas digestório, nefro-urinário, 
endócrino e reprodutor. 

SOI V Abordagem integrada dos principais mecanismos de agressão e defesa, bases 
fisiopatológicas, fundamentos da terapêutica, propedêutica radiológica e 
laboratorial aplicadas aos problemas prevalentes do desenvolvimento humano 
e do meio ambiente relacionados ao sistema nervoso, à saúde mental e ao 
aparelho locomotor. 

HAM I Noções de exame clínico e estudo das técnicas do exame físico geral, com 
ênfase nos sistemas circulatório, hemolinfopoiético, respiratório e digestório. 

HAM II Noções de exame clínico e estudo das técnicas do exame físico geral, com 
ênfase nos sistemas nervoso, osteomuscular, urinário, reprodutor e endócrino. 

HAM III Anamnese, sinais vitais, exame físico geral, anamnese e exame físico dos 
aparelhos respiratório, aparelho cardíaco e hematolinfopoiético. Introdução 
aos aspectos patológicos. 

HAM IV Anamnese e exame físico do abdome, cabeça e pescoço, sistema endócrino, 
urinário, genitais masculino e feminino. Noções de parto. Noções de pediatria. 
Introdução aos aspectos patológicos. 

IESC III Simulação de atendimento de abordagem familiar. Organização de 
agendamentos das visitas domiciliares e materiais a serem utilizados junto a 
Estratégia da Saúde da Família.  

IESC IV Exame Citopatógico, Organização para atendimento nas unidades de saúde. 
Gestão das visitas domiciliares junto a Estratégia da Saúde da Família. 

 

Quadro 1: Períodos ou ano de pré-requisitos para os módulos ofertados 

Módulo de interesse Pré-requisito: Período ou ano o qual o aluno deve estar, ou já deve ter cursado  

SOI I SOI II; SOI III; SOI IV; SOI V; 4º ano 

SOI II SOI III; SOI IV; SOI V; 4º ano 

SOI III SOI IV; SOI V; 4º ano 

SOI IV SOI V; 4º ano 

SOI V 4º ano 

HAM I HAM II; HAM III; HAM IV; HAM V; 4º ano 

HAM II HAM III; HAM IV; HAM V; 4º ano 

HAM III HAM IV; HAM V; 4º ano 
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HAM IV HAM V; 4º ano 

HAM V 4º ano; 4º ano 

IESC III IESC IV; 4º ano 

IESC IV IESC V; 4º ano 

 

1.1 No quadro 1 são apresentadas as disciplinas pré-requisitos para as disciplinas ofertadas. 

Obs.: Para mais detalhes sobre o conteúdo da prova de seleção de monitor, solicita-se, por gentileza, procurar 

os respectivos professores de cada modulo/disciplina.  

DAS INSCRIÇÕES: 

Art. 2º. As inscrições ocorrerão de 01 de fevereiro a 03 de fevereiro de 2021, até 22h online, no link a seguir, 

no qual o aluno deve indicar a monitoria em que deseja atuar como monitor (a), sendo possível se candidatar 

apenas a um módulo/eixo.  

LINK PARA INSCRIÇÃO, NO REFERIDO PERÍODO SUPRACITADO: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCw7fXLCMHWpDbWjGSKcWLTbnYwQb14Io_MMnipUPeyOY

8Hw/viewform?usp=sf_link 

§1º Importante que para a inscrição o discente esteja ciente da carga horária a qual deverá cumprir, sendo 

essa 10h/semanais; 

§2º – Os discentes somente poderão se inscrever como candidato a monitoria de um módulo/disciplina, desde 

que nela, ou na disciplina similar (se aluno do 4º ano) tenha obtido média final igual ou superior a 70 (setenta 

pontos), bem como não tenha sido reprovado em qualquer outra disciplina do curso e não tenha sofrido 

nenhuma penalidade de ordem disciplinar.  

Art. 3º. Para se candidatar a monitor das TICs é necessário que o aluno tenha cumprido, no mínimo 70% das 

TICS, quando matriculado naquele período o qual deseja ser monitor (a). 

Art. 4º. O processo de seleção consistirá nas seguintes etapas: 

1ª etapa: 

Terá valor de 100 pontos, média de 70 pontos, e consistirá em:  

a) Média de aprovação no módulo/disciplina quando cursado.  

b) Prova escrita do módulo de interesse, ficando a critério do coordenador se o número de questões, e se 

questões abertas, dissertativas ou ambas.  

Data: 08/02/2021, segunda-feira. PRESENCIAL. Local e horário: A ser divulgado após o término das inscrições.  

Nota da 1ª etapa = Nota (em 100 pts de aprov no módulo/disciplina) + nota em 100 pts (pr.escrita) 

       2 

 

c) Nota da 1º etapa para aprovação: superior a 70 pontos; 

d) Resultado da primeira etapa: 10/02/2021, quarta-feira, divulgação no portal da FMIT. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCw7fXLCMHWpDbWjGSKcWLTbnYwQb14Io_MMnipUPeyOY8Hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCw7fXLCMHWpDbWjGSKcWLTbnYwQb14Io_MMnipUPeyOY8Hw/viewform?usp=sf_link
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2ª etapa: Prova prática 

Terá valor de 100 pontos e consistirá em:  

SOI (Sistemas Orgânicos Integrados): atividade envolvendo a construção de estações integradas, com o uso de 

metodologias ativas para avaliação do desempenho técnico e didático-pedagógico do candidato.  

TICs o candidato não fará a prova prática, porém fará a prova teórica além do cumprimento de no mínimo 

70% das TICS, quando matriculado naquele período o qual deseja ser monitor (a). 

HAM (Habilidades e atitudes médicas): OSCE. Será sorteado duas práticas (conteúdos do referido período) 

para que o aluno execute.  

Demais disciplinas (IESC): atividade (definida pelos professores responsáveis) para avaliação do desempenho 

técnico e didático-pedagógico do candidato (entrevista).  

Será selecionado o aluno que obtiver melhor nota ponderada das duas etapas. 

Nota Final classificatória = Nota da 1ª etapa + Nota da 2ª etapa  

                       2  

Art. 5º A prova prática será realizada no período de 11 de fevereiro de 2021, quinta-feira, em salas e horários 

a serem divulgados na secretaria do curso e no site da instituição.  

Art. 6º Participarão da 2ª etapa (prova prática) os candidatos que obtiverem média mínima de 70 pontos na 

1ª etapa e terão, no máximo, 20 minutos para a execução do tema proposto. 

Atr. 7º A classificação final dos candidatos será mediante a média final conseguida ao final da 2ª etapa.  

Art. 8º O resultado do processo de seleção será divulgado até dia 19/02/2021, sexta-feira na secretaria do 

curso e no site da instituição.  

Art.9º Do resultado final, não caberá recurso.  

Art.10º Após aprovação os alunos aprovados deverão preencher um Cadastro de monitor, e entregar a 

Secretária Rosemary. 

Art.11º Os alunos aprovados nesse edital serão monitores durante o ano de 2021. 

Art.12º Serão oferecidas onze (11) bolsas no valor de 225,00 reais, para o primeiro lugar de cada módulo, 

deste edital (2021.1). 

Parágrafo único: Os estudantes selecionados no Edital 2020.1, o qual não oferecia bolsa, poderão concorrer 

nesse edital para tentativa de bolsa. Caso não aprovados, em primeiro lugar nesse edital, os mesmos não 

receberão bolsa, mas continuarão sendo monitores normalmente, conforme resultado do Edital 2020.1 

Art. 13º Os monitores terão que cumprir 10 horas/semanais, as quais serão organizadas e distribuídas a 

critério do coordenador do módulo/professor do laboratório. 

Art. 14º Os certificados de monitoria, após o término do ano vigente, serão gerados pela coordenação de curso 

e nele serão discriminados o referido módulo e os conteúdos trabalhados durante aquele ano. 
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Art. 15º O discente poderá se inscrever em apenas um módulo/e um laboratório. 

Art. 16º Outras informações ou dúvidas deverão ser direcionadas à Coordenação de Curso ou à Coordenação 

de monitorias para posterior discussão pelo Colegiado de curso em consonância com a mesma. 

 

 

 

18 de dezembro de 2020 

 

 

                   

_______________________________________                          

     Coordenação do programa de monitorias da                                   Coordenação do curso de medicina da     
         Faculdade de Medicina de Itajubá - FMIT                                    Faculdade de Medicina de Itajubá – FMIT                                    

 
 

 

 

 

 


