EPROGRAMA DE MONITORIA 2021/1 – EDITAL 02
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE
MONITORIA DO CURSO DE MEDICINA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA
NEVES - UNIPTAN REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.
Considerando a oportunidade de instituir um estímulo à produção e ao desempenho intelectual de seus discentes, a
coordenação do curso, ouvido o colegiado, decide instituir o presente processo de seleção para monitoria conforme
disposições abaixo fixadas:
Art. 1º. Fica estabelecido que os componentes curriculares abaixo indicados oferecerão vagas por módulo/disciplina
para o exercício da monitoria no período correspondente ao 1º semestre de 2021 (março a julho).
Módulo/Disciplina
1º Período
Sistemas Orgânicos Integrados I
2º Período
Métodos de Estudo e Pesquisa II

Número de monitores

Docentes

01 monitor bolsista
+ 01 monitor voluntário

Coordenadora – Jaíne das
Graças Oliveira Silva Resende

01 monitor bolsista
+ 01 monitor voluntário

Prof. Henrique Alvarenga da
Silva

Art. 2º. As inscrições ocorrerão de 22 a 25 (de segunda a quinta-feira) de março de 2021 no link
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmBg_zc7zMyFzBwZjDTJBlOZd1kjBtyxUQVVHMFc0SVJDM0hZOFRXVEhYNkgzVVBUMC4u indicando a monitoria em que
deseja atuar como monitor(a).
§1º No ato da inscrição o aluno deverá assinalar o campo atestando estar ciente do presente edital do programa de
monitoria.
§2º – Os discentes somente poderão se inscrever como candidato a monitoria de um módulo/disciplina, desde que
nela 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. O processo de seleção de monitoria para as disciplinas de SOI I e MEP I consistirá em uma etapa:

, deverá incluir as modalidades abaixo listadas:
Apresentação on line (Plataforma Zoom)
A prova consistirá:
SOI I (Sistemas Orgânicos Integrados I): apresentação online no dia 26/03, às 14:00, para uma banca definida pelo
coordenador da disciplina, com o tema ATEROSCLEROSE, para avaliação do desempenho técnico e didático-pedagógico
do candidato.
O candidato deverá abordar em um plano de aula prática os seguintes objetivos:
ANATOMIA: Compreender a vascularização e drenagem venosa do coração. (Peças anatômicas)
FISIOLOGIA/BIOQUÍMICA: Estudar a biofísica do estetoscópio. Ausculta de sons normais e anormais no boneco e
ausculta entre pares. Dosagem de colesterol total com espectrofotômetro.
DESENVOLVIMENTO HUMANO: Embriogênese do coração (Peças existentes no laboratório).
CITOLOGIA/HISTOLOGIA: Descrever as características histológicas do coração normal (camadas e tecidos que compõem
cada uma dessas camadas).
MEP II (Métodos de Estudo e Pesquisa II): apresentação online no dia 26/03, às 15:00, para uma banca definida pelo
professor da disciplina, com o tema teste t de Student e RStudio, para avaliação do desempenho técnico e didáticopedagógico do candidato.
O candidato deverá abordar em um plano de aula prática os seguintes objetivos:

COMPREENSÃO DA UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO TESTE T DE STUDENT.
COMPREENDER E APRESENTAR A LEITURA DE DADOS NO RSTUDIO.
Essa única etapa tem como objetivo apurar a capacidade de planejamento de monitoria, de comunicação e de síntese
do candidato, bem como seu conhecimento da matéria de auxílio a ser proferida. Para avaliação, o candidato deverá
construir os planos de aula prática, de forma online, contendo:
 Dados de identificação do candidato;
 Tema e objetivo da aula;
 Conteúdo, metodologia ou estratégia e recursos didáticos utilizados (metodologia ativa usada);
 Sequência da aula prática;
 Método avaliativo para verificar compreensão dos colegas.
Para apresentação oral do candidato, será disponibilizado o tempo máximo de 15 (quinze) minutos e 5 (cinco minutos)
para arguição pela banca.
Será selecionado o aluno que obtiver melhor nota ponderada da avaliação dos membros da banca após apresentação
do plano de aula prática.
Art. 4º As provas práticas serão realizadas através da Plataforma Zoom por meio de links a serem divulgados pela
secretaria do curso de Medicina.
Art. 5ª A classificação final dos candidatos será mediante a Nota Final alcançada por meio da uma barema utilizada
pelos professores da banca. Será avaliado o domínio sobre o tema abordado, a clareza, a objetividade e a organização
sequencial da prática, a adequação ao tema correspondente da atividade, a elaboração e uso adequado das estratégias
metodológicas, a criatividade na elaboração da atividade, a gestão do tempo.
Art. 6º Para a aprovação final o candidato deverá atingir a média final mínima de 70%.
Art. 7º O resultado do processo de seleção será divulgado em até três dias letivos após o último dia da aplicação das
provas práticas.
Art. 8º O aluno deverá no ato da inscrição manifestar interesse de ser monitor voluntário.
Art.9º Do resultado final, não caberá recurso.
Art10º - O monitor terá que cumprir carga horária de 6 horas semanais, sendo 4 horas de atendimento aos alunos, 1
hora para elaboração de material e 1 hora de auxílio/assistência ao docente em uma aula da disciplina da monitoria
por semana, totalizando 120 horas no semestre letivo.
Art.11º - A instituição oferecerá uma bolsa/auxílio ao monitor bolsista concedido através de desconto na mensalidade,
referente a 04 (quatro) meses no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Para alunos pertencentes aos programas
PROUNI ou FIES, “o pagamento da bolsa/auxílio será disponibilizado conforme definição do departamento financeiro”.
Art.12º - Outras informações ou dúvidas verificar o Ato Normativo de Monitoria do Curso de Medicina ou se dirigir à
Coordenação do curso de Medicina.
São João del-Rei, 19 de março de 2021.

____________________________________
Kelly Aparecida Torres
Pró-Reitora de Ensino e Assuntos Acadêmicos

________________________________
Luiz Eduardo Canton Santos
Coordenador Adjunto do Curso de Medicina

