
 
 

EDITAL DIREG Nº 10/2021 

PROGRAMA DE SELEÇÃO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 
 

A Diretoria Geral da UNIVAÇO S.A faz saber aos interessados que estarão abertas, no site da 

Instituição, no período de 18 de agosto de 2021 a 20 de agosto de 2021, as inscrições para seleção 

de  alunos para o Programa de Iniciação à Docência (PID) do curso de Medicina, cujo 

Regulamento encontra-se disponível no site institucional. 

 
1 Das vagas 

1.1 Os alunos serão selecionados, nos termos deste Edital, para exercerem atividades no âmbito 

do Programa, para o segundo semestre do ano de 2021, nas disciplinas abaixo relacionadas, com as 

respectivas vagas por projeto: 

 
Disciplinas 

 
Professor (a) 

Não 

Bolsistas 

 

Bolsista 

Habilidades e Atitudes Médicas I Rafaela Drumond Araújo 
2  

Habilidades e Atitudes Médicas III Flávia Albuquerque Magalhães 1  

Habilidades e Atitudes Médicas VII Catarina Amorim B. Pires 
5 1 

 
Clínica Cirúrgica I 

Marcelle Souza Alves da Silva 

Felippe Mansur 

Orlando Zocratto 

 

2 
 

Metodologia de Estudo e Pesquisa (MEP II) Ana Carolina Vale C. Lisboa 
1  

Clínica Integrada I – Saúde da Criança Tatiliana G. Bacelar Kashiwabara 
2  

 



 
 

Abaixo segue detalhamento dos conteúdos para a prova de seleção - Teoria e Prática e as 

disciplinas pré-requisitos para as disciplinas ofertadas. 

 

Obs.: Para mais detalhes sobre o conteúdo da prova de seleção de monitor gentileza procurar os respectivos 

professores de cada disciplina. 

  

 
Conteúdos para a prova de seleção 

 
Habilidades e Atitudes Médicas I 

Habilidades e Atitudes Médicas I, II e III ou 

Habilidades e Atitudes Médicas I (Currículo implantado em 

2018-2) 

 
Habilidades e Atitudes Médicas III 

Habilidades e Atitudes Médicas I, III e Semiologia I, II ou 

Habilidades e Atitudes Médicas III (Currículo implantado em 

2018-2) 

Habilidades e Atitudes Médicas VII 
PALS; Assistência ao parto e ACLS 

Clinica Cirúrgica I Clínica cirúrgica I e Técnicas cirúrgicas e anestésicas ou 

Clínica cirúrgica I (Currículo implantado em 2018-2) 

 
Clínica Integrada I – Saúde da Criança 

Saúde da Criança e do Adolescente ou 

Clínica Integrada I – Saúde da Criança (Currículo implantado em 

2018-2) 

Metodologia de Estudo e Pesquisa 

(MEP II) 

Metodologia de Estudo e Pesquisa (MEP II) 

 

Disciplinas pré-requisitos para as disciplinas ofertadas 

 

Habilidades e Atitudes Médicas I Habilidades e Atitudes Médicas I, II e III ou 

Habilidades e Atitudes Médicas I (Currículo implantado em 

2018-2) 

 
Habilidades e Atitudes Médicas III 

Habilidades e Atitudes Médicas I, III e Semiologia I, II ou 

Habilidades e Atitudes Médicas III (Currículo implantado em 

2018-2) 

Habilidades e Atitudes Médicas VII 
7ª Fase do currículo tradicional 

6ª Fase do currículo implantado em 2018-2 

Clinica Cirúrgica I Clínica cirúrgica I e Técnicas cirúrgicas e anestésicas ou 

Clínica cirúrgica I (Currículo implantado em 2018-2) 

 
Clínica Integrada I – Saúde da Criança 

Saúde da Criança e do Adolescente ou 

Clínica Integrada I – Saúde da Criança (Currículo implantado em 

2018-2) 

Metodologia de Estudo e Pesquisa 

(MEP II) 

MEP I e MEP II 



 
 

2. Do fomento 

 
2.1 A Instituição se compromete em fornecer, mensalmente, bolsa no valor de R$400,00 

(quatrocentos reais) para o aluno participante do Programa de Monitoria, na condição de 

bolsista, durante o período letivo do segundo semestre de 2021.  

2.2 O benefício será pago a partir da data da assinatura do contrato. No mês de agosto será pago 

proporcional aos dias letivos. 

 

3.  Do cumprimento da carga horária 
 

3.1 O aluno monitor deverá cumprir a carga horária (6 seis horas semanais) sendo que pelo menos 

20% (vinte por cento) da carga horária deverá ser cumprida aos sábados, conforme cronograma 

acordado com o professor responsável. 

3.2  O aluno monitor deverá comprovar a carga horária e as atividades desenvolvidas com o 

preenchimento mensal de formulário institucional, de acordo com o Regulamento do PID. 

3.3  Em até 02 dias após o resultado do processo seletivo, o aluno monitor deverá apresentar para 

aprovação da Coordenação de Pesquisa e Coordenação Adjunta de Ensino, a planilha com os 

horários e dias fixos das monitorias, que deverão estar em conformidade com a matriz curricular 

da disciplina e do monitor. A não adequação à matriz curricular de ambos, implicará na 

substituição do aluno pelo monitor subsequente na classificação, para o qual prevalecerá os 

mesmos critérios acima descritos. 

 

4. Do concurso 
 

4.1 Cada aluno poderá candidatar-se em um único projeto. 

4.2 Só poderão concorrer os alunos que cursaram a disciplina na Univaço. 

4.3 No ato da inscrição, o candidato deverá declarar que aceita as condições do Regulamento do 

Programa e dos termos do contrato de bolsa a ser assinado, em caso de aprovação no processo 

seletivo. 

4.4 Na inscrição será considerada a última inscrição selecionada. 

4.5 A prova eliminatória ocorrerá no dia 23 de agosto de 2021 das 19h00 às 21h00, em local a ser 

divulgado pela Secretaria Acadêmica e englobará conhecimentos da disciplina. Terá valor de 100 

(cem) pontos (peso 8), sendo necessário obter, no mínimo, 70% (setenta) por cento). 

Os candidatos selecionados na prova eliminatória serão avaliados da seguinte forma (peso 2): 

Desempenho na disciplina: 70 pontos; 

Desempenho global em todas as disciplinas já cursadas: 30 pontos. 

  



 
 
4.6  Para os alunos que realizaram o Teste do Progresso e obtiveram nota maior do que a 

média do Consórcio será acrescentado 0,5 (meio) ponto à nota final. 

4.7 O resultado final será o somatório de todas essas avaliações. 

4.8 O resultado final do processo seletivo será divulgado até o dia 26 de agosto de 2021 e não 

caberá recurso. 

4.9 A ocupação das vagas disponíveis será de acordo com as notas de classificação estabelecidas 

neste edital, sendo a vaga de monitor bolsista destinada ao candidato com maior nota. As demais 

vagas serão ocupadas pelos monitores não bolsistas, cabendo a estes todos os direitos e deveres do 

regulamento do Programa de Iniciação à Docência, excetuando-se a bolsa de auxílio. 

 

4.10 As atividades do programa devem contemplar carga horária mínima total de 80 horas. 
 

4.11 Casos omissos serão solucionados pela Coordenação de Pesquisa, Coordenação de Curso e 

Diretoria Acadêmica. 

4.12 O presente Edital entra em vigor na data de sua promulgação e revoga editais anteriores. 

 
 
Ipatinga, 18 de agosto de 2021. 

..................................................................... 

Vinícius Lana Ferreira 

Diretor Geral 

 

 


