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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA 
CURSO DE MEDICINA 

 
Edital	de	monitoria	de	histologia	do	curso	de	Medicina	

 
 
O	curso	de	Medicina	por	meio	da	Coordenação	de	Medicina,	torna	público	o	Edital	nº.	01	de	24	
de	outubro	de	2022,	que	estabelece	normas	gerais	para	a	realização	do	Processo	Seletivo	para	
o	 Programa	 de	 Monitoria	 de	 Histologia	 do	 Curso	 de	 Medicina	 da	 Universidade	 Federal	 de	
Catalão	referente	ao	segundo	semestre	letivo	2022.	
	
Este	processo	seletivo	visa	a	seleção	de	discentes	dos	cursos	de	graduação	de	medicina	para	o	
preenchimento	das	vagas	de	monitoria	dos	componentes	curriculares	que	serão	ofertados	no	
semestre	letivo	2022-2.	A	atividade	de	monitoria	acompanhará	a	modalidade	de	aula	de	cada	
componente	curricular	designada	pelo	curso	(atividades	remotas	e/ou	presenciais).	
	
1.	DAS	DISPOSIÇÕES	PRELIMINARES	
1.1.	O	processo	seletivo	objeto	deste	Edital	destina-se	à	seleção	de	discentes	dos	cursos	de	
graduação	 de	 Medicina	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 atividades	 de	 monitoria	 acadêmica	
referente	ao	semestre	letivo	2022/2,	da	UFCAT.	
1.2.	O	Programa	de	Monitoria	se	caracteriza	como	um	processo	educativo,	cujas	atividades	se	
desenvolvem	de	forma	conjunta	por	professores	e	estudantes	e	tem	por	objetivos:	
a)	ampliar	a	participação	dos	estudantes	de	graduação	nas	atividades	de	ensino	e	de	
aprendizagem	na	Universidade;	
b)	contribuir	para	a	melhoria	dos	cursos	de	graduação;	
c)	desenvolver	capacidades	de	análise	e	crítica,	incentivando	o	estudante	monitor	a	adquirir	
hábitos	de	estudo,	interesse	e	habilidades	para	a	docência;	
d)	aprofundar	conhecimentos	teóricos	e	práticos	no(s)	componente(s)	curricular(es)	que	estiver	
atuando	como	monitor;	
e)	incentivar	a	cooperação	do	monitor	com	o	corpo	docente	e	o	estudante	nas	atividades	de	
ensino	e	aprendizagem;	
f)	contribuir	para	a	permanência	dos	estudantes	nos	cursos	de	graduação.	
1.3.	 A	 monitoria,	 em	 hipótese	 alguma,	 constituir-se-á	 como	 estratégia	 compensatória	 de	
carências	de	servidores	da	Universidade.	
1.4.	É	concebida	apenas	uma	modalidades	de	monitoria:	
a)	Monitoria	voluntária,	na	qual	o	monitor	não	receberá	bolsa.	
1.5.	Para	tanto	são	atribuições	do	monitor:	
a)	desenvolver	o	Plano	de	Trabalho	preenchido	em	conjunto	com	o(a)	professor(a)	
orientador(a);	
b)	auxiliar	os	estudantes,	em	especial	os	que	estejam	apresentando	baixo	rendimento	na	
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aprendizagem	do	componente(s)	curricular(es),	bem	como	os	estudantes	com	deficiência;	
c)	auxiliar	o	professor	orientador	nas	tarefas	didáticas;	
d)	auxiliar	na	identificação	e	organização	do	laminário	de	histologia	
e)	cumprir	a	carga	horária	semanal	de	seis	(6)	horas;	
f)	entregar	o	relatório	de	histologia	no	final	de	monitoria;	
1.6.	Todas	as	atividades	do	monitor	serão	desempenhadas	estritamente	sob	supervisão	direta	
do(a)	 professor(a)	 orientador(a)	 e,	 sob	 nenhuma	 hipótese,	 o	 monitor	 poderá,	 substituir	 o	
docente	nas	aulas	e	aplicar	sozinho	as	avaliações.	
1.7.	 O	 monitor	 exercerá	 suas	 atribuições	 sem	 qualquer	 vínculo	 empregatício	 com	 a	
Universidade.	
1.8.	O	horário	das	atividades	de	monitor	não	poderá,	em	hipótese	alguma,	prejudicar	as	suas	
atividades	de	estudante.	
1.9	 O	 estudante	 deve	 ter	 disponibilidade	 para	 receber	 orientações	 supervisionadas	
preferencialmente	nas	quarta-feira	à	tarde.	
	
2.	DAS	INSCRIÇÕES	
2.1.	Poderá	se	inscrever:	
a)	o	estudante	devidamente	matriculado	em	curso	de	Graduação	de	Medicina	da	UFCAT,	com	
aprovação	no	componente	curricular	pleiteado.	
2.2.	 No	 ato	 da	 inscrição	 o	 candidato	 deverá	 entregar	 o	Histórico	 acadêmico	 referentes	 aos	
períodos	já	cursado.	
2.3.	 O	 local,	 as	 datas	 e	 o	 horário	 para	 a	 inscrição	 dos	monitores	 voluntários	 estão	 descrito	
abaixo:	
Local	de	inscrição:	Secretaria	do	curso	de	medicina,	campus	2		
Data	de	Início	da	Inscrição:	24	de	outubro	de	2022		
Data	de	Término	da	Inscrição:	04	de	novembro	de	2022	
Horário:	das	9:00	horas	às	11:30	horas	e	das	14:00	horas	às	16:30	horas	
	
3.	DO	PROCESSO	SELETIVO	
3.1.	 O	 processo	 seletivo	 será	 definido	 por	 este	 Edital	 obedecendo	 as	 necessidades	 de	
preenchimento	de	vagas	de	monitoria	dos	componentes	curriculares	do	primeiro,	segundo	e	
terceiro	períodos	do	curso	de	medicina.	
3.2.	Os	critérios	de	seleção	serão:	
1)	Prova	teórico-prática	de	Histologia,	peso	5	
2)	Nota	final	obtida	pelo	aluno	no(s)	componente(s)	curricular(es)	do	morfofuncional	peso	3		
3)	Média	global	do	aluno,	peso	2	
3.3.	O	processo	seletivo	será	realizado	pela	Coordenação	de	curso	e	pelo	professor	responsável	
pela	disciplina.	
3.4.	 Poderão	 se	 inscrever	 apenas	 estudantes	 devidamente	 matriculados	 nos	 cursos	 de	
graduação	 de	 medicina	 da	 UFCAT,	 aprovados	 nos	 componentes	 curriculares	 objeto	 da	
monitoria.	
3.5	O	estudante	poderá	se	inscrever	em	apenas	uma	vaga.	
3.6.	Para	aprovação	na	monitoria,	o	candidato	deve	tirar	nota	final	maior	ou	igual	a	7,0.	
3.7.	 No	 cálculo	 da	 nota	 final,	 o	 resultado	 será	 apresentado	 até	 a	 primeira	 casa	 decimal,	
desprezando-se	as	frações	menores	que	0,05	(cinco	centésimos),	arredondando	para	a	decimal	
mais	próxima,	se	os	centésimos	forem	superiores	a	5	(cinco).	
3.8.	No	caso	de	empate	deve-se	obedecer	à	seguinte	ordem	de	candidatos	selecionados:	
I	-	maior	média	na	prova	teórico-prática	
II-	maior	média	de	nota	do	morfofuncional	para	o	período	que	o	candidato	prestar	a	seleção	
III-	maior	média	global;	
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4.	DA	VAGAS	
4.1.	Serão	ofertadas	vagas	de	monitoria	para	atender	o	primeiro,	segundo	e	terceiro	períodos	
do	curso	de	medicina	da	UFCAT.	
4.2.	Das	disposições	das	vagas	ofertadas	para	monitores	voluntários	
1)	Primeiro	período:	03	vagas		
2)	Segundo	período:	02	vagas		
3)	Terceiro	período:	02	vagas		
	
5.	DA	PROVA	
5.1	A	prova	acontecerá	no	laboratório	morfofuncional	do	campus	2,	no	dia	09	de	novembro	de	
2022	às	14:00	horas.	
5.2	 Os	 candidatos	 devem	 levar	 caneta	 azul	 ou	 preta	 transparente,	 jaleco	 e	 máscara.	 Os	
estudantes	devem	estar	com	o	cabelo	preso	e	calçado	fechado.	
5.3	Os	 temas	para	a	prova	 teórico-prática	 segue	abaixo	de	acordo	 com	a	 vaga	de	monitoria	
ofertada:	
Primeiro	semestre:	Tecido	cartilaginoso,	Tecido	ósseo,	Tecido	sanguíneo	e	Sistema	tegumentar	
Segundo	 semestre:	 Sistema	 endócrino,	 Sistema	 reprodutor	masculino	 e	 Sistema	 reprodutor	
feminino	
Terceiro	semestre:	Sistema	cardiovascular,	Sistema	digestório	e	Sistema	Urinário	
	
7.	DIVULGAÇÃO	DOS	RESULTADOS	
7.1	O	resultado	será	divulgado	no	dia	14	de	novembro	de	2022	
7.2	O	resultado	será	anexado	no	laboratório	morfofuncional	I	a	partir	das	8:00	horas.	
	
8.	DOS	SELECIONADOS	PARA	MONITORIA	VOLUNTÁRIA	
8.1.	Como	requisito	obrigatório	para	o	início	do	exercício	de	suas	funções,	os	monitores	devem	
aceitar	a	monitoria	até	no	dia	17/11/2022,	via	email:	waniarezende@ufcat.edu.br	
8.2.	O	estudante	selecionado	pode	recusar	a	monitoria	via	email:	waniarezende@ufcat.edu.br	
8.3.	Os	estudantes	selecionados	para	a	monitoria	voluntária	devem	OBRIGATORIAMENTE	
atualizar	o	endereço	de	e-mail	no	SIGAA.	
	
9.	DA	CERTIFICAÇÃO	
9.1.	Ao	estudante	que	concluir	com	aproveitamento	a	monitoria	será	concedido	o	Certificado	
de	Monitoria	de	Histologia,	que	será	disponibilizado	na	secretaria	do	Curso	de	Medicina	com	a	
respectiva	carga	horária,	após	a	submissão	do	Relatório	Final	pelo	monitor.	
9.2.	 As	 atividades	 de	 monitorias	 são	 compreendidas	 como	 Atividades	 Complementares,	
conforme	Resolução	CEPEC	nº	1.122/2012,	art.	14,	§1º.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


