
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

O CHEFE DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ, nos termos da Resolução 

CEPEC nº. 1.604/2018, torna público as Normas Complementares ao Edital do Processo 

Seletivo de Monitoria da UFG - Regional Jataí nº 022 de 10 de dezembro de 2019, visando 

seleção de discentes dos cursos de graduação para o Programa de Monitoria 2020-1.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo objeto deste Edital destina-se à seleção de discentes dos cursos de 

graduação para o desenvolvimento de atividades de monitoria acadêmica em 2020-1, UFG -

Regional Jataí. 

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 discente 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. São duas modalidades de monitoria que integram o programa de monitoria da UFG: 

a) Monitoria não remunerada, na qual o monitor não receberá bolsa e nem nenhum tipo de 

compensação financeira. 

Normas Complementares ao Edital do Processo Seletivo de Monitoria da UFG – 
Regional Jataí nº. 022/2019 

 



b) Monitoria remunerada, na qual o monitor receberá uma bolsa mensal, de acordo com a 

legislação vigente e na forma do item 2 do Edital Geral nº. 022/2019 (só haver esta 

modalidade se houver disponibilidade de recursos financeiros). 

1.5. 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 

aprendizagem nos componente(s) curricular(es), bem como o estudante com deficiência; 

c) apresentar os resultados do trabalho durante o semestre 2020-1 como monitor na seção 

correspondente do CONEPE (Congresso de Ensino, Pesquisa e extensão) da regional Jataí - 

UFG, no segundo semestre de 2020. 

d) auxiliar o(a) professor(a) orientador nas tarefas didáticas; 

e) cumprir a carga horária semanal de doze (12) horas; 

f) preencher, no sistema SIGAA, o relatório final de monitoria; 

g) manter seus dados pessoais e bancários atualizados no sistema. 

1.6. Todas as atividades do monitor serão desempenhadas estritamente sob supervisão direta 

do(a) professor(a) orientador(a) e, sob nenhuma hipótese, poderá substituir o professor nas 

aulas e na aplicação de avaliação. 

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. 

 

2. DAS VAGAS E BOLSAS DE MONITORIA 

2.1 As bolsas serão distribuídas às Unidades Acadêmicas Especiais desta regional de acordo 

com a liberação orçamentária para 2020-1. 

2.2 Caberá à Unidade Acadêmica Especial distribuir as possíveis bolsas seguindo os mesmos 

critérios definidos pela CMR entre os cursos que a compõe. 

2.3 Caso o desbloqueio do orçamento ocorra após o início das atividades de monitoria, o 

pagamento das bolsas não será retroativo e corresponderá ao período das atividades. 

2.4 É de responsabilidade da Unidade Acadêmica Especial a publicação/divulgação de edital 

com normas complementares, entre os dias 10 e 23 de dezembro de 2019, contendo: cursos e 

componentes curriculares (disciplinas, módulos e eixos temáticos) que terão monitores, número 

de monitores, critérios e procedimentos para a seleção dos monitores, e demais informações 

para o processo de seleção. 



2.5 A Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde (UAECS) ofertará 110 (cento e dez) 

vagas para monitoria voluntária. Os Componentes Curriculares, professor(a) orientador(a), 

quantidade de vagas, critérios de seleção, datas e locais/horários previstos para realização das 

provas (quando houver) deste processo seletivo estão apresentados nos quadros a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1: Relação de Componentes Curriculares, critérios de seleção, assunto da prova, professor(a) orientador(a), natureza e quantidade 

de vagas, data, hora e local, vinculadas ao Curso de Biomedicina: 

Código e o 
Componente 

Curricular 

Formato da prova 
 

Assunto da prova 
 

Professor(a) 
Nº de 
vagas 

Data/Hora/Local 

ICSO149 
IMUNOLOGIA CLÍNICA  

PROVA TEÓRICA E 
Nota final obtida pelo 
aluno no componente 
curricular  

Parâmetros sorológicos; - Princípios e aplicações dos 
Testes imunológicos de diagnóstico.  

Ivanildes Solange 
da Costa Barcelos  

01 11/03/2020 Às 8h no laboratório 
de Imunologia – Prédio 
Biomedicina/Enfermagem 
Jatobá- UFG-Jataí 

ICSO147 
 IMUNOLOGIA 
(ministrada na 
enfermagem)  

PROVA TEÓRICA E 
Nota final obtida pelo 
aluno no componente 
curricular  

- Propriedades da imunidade; - Resposta imune 
humoral; - Resposta imune celular - Respostas de 
hipersensibilidade  

Ivanildes Solange 
da Costa Barcelos  

02 11/03/2020 Às 8h no laboratório 
de Imunologia – Prédio 
Biomedicina/Enfermagem 
Jatobá- UFG-Jataí  

ICS 0037  
Bioquímica Clínica  

Escrita (peso 10)  - Diagnóstico laboratorial do diabetes e dislipidemias. - 
Enzimas hepáticas. - Provas de função renal.  

Nadya da Silva 
Castro Ragagnin  

02 10/03/2019 13:30 Laboratório de 
Bioquímica Clínica e Líquidos 
Corporais  

ICS0139  
HEMATOLOGIA  

Prova escrita  - Células sanguíneas - Hematopoese - Hemograma  Martha Ribeiro 
Bonilha  

02 - 10/03/2020 - 13:30h - Lab. 
Hematologia  

ICS0110  
Farmacologia I  

- Escrita (peso 8) 
- Média global (peso 2)  

- Farmacocinética 
- Farmacodinâmica  

Rafael Menezes da 
Costa  

01 11/03/2020 às 13:30 hrs 
Laboratório de Farmacologia e 
Toxicologia  

ICS0122  
Fundamentos de 
Farmacologia 
(Ministrada para 
Fisioterapia) 

- Escrita (peso 8) 
- Média global (peso 2)  

- Farmacocinética 
- Farmacodinâmica  

Rafael Menezes da 
Costa  

01 11/03/2020 às 13:30 hrs 
Laboratório de Farmacologia e 
Toxicologia  

ICS0242 
VIROLOGIA 

Escrita Propriedades gerais dos vírus, diagnostico virologico, 
testes sorológicos 

 Marcos Lazaro 
Moreli 

02 Voluntária 

ICS0199  
Parasitologia Clínica 
 

Escrita (peso 5,0) 
- Média na disciplina 
(5,0) 

Colheita e preservação de amostras de fezes 
Métodos qualitativos e quantitativos de diagnóstico em 
amostras fecais 
Principais técnicas de coloração de esfregaços fecais
  
Métodos de isolamento e de cultura de larvas de 
nematoides 

Rosângela  Maria 
Rodrigues 

01 10/03/2020/ 13: 30 Laboratório 
de Parasitologia 
 

ICS0365  
Parasitologia (Para 
Ciências Biológicas) 

Escrita (peso 5,0) 
- Média na disciplina 
(5,0) 

Helmintos (Complexo teníase cisticercose, 
Schistosoma mansoni, Strongyloides stercoralis, 
ancilostomídeos) e Protozoários (Leishmania sp. 
Trypanosoma cruzi , Toxoplasma gondii, Giardia 
intestinalis, Entamoeba histolytica) 

Rosângela Maria 
Rodrigues 

01 10/03/2020/ 13: 30 Laboratório 
de Parasitologia 
 

 
 



Quadro 2: Relação de Componentes Curriculares, critérios de seleção, assunto da prova, professor(a) orientador(a), natureza e quantidade 
de vagas, data, hora e local, vinculadas ao Curso de Educação Física: 
 

Código e o 
Componente 

Curricular 
Formato da prova 

Assunto da prova 
 

Professor(a) 
Nº de 
vagas 

Data/Hora/Local 

ICS0229  
Teorias da Educação 
Física 
(Bacharelado)  

Prova Escrita Influências históricas na educação física: higienismo, 
militarismo e esportivismo. 
O debate da saúde na educação física: promoção da 
saúde e/ou saúde coletiva. 

Luís César de 
Souza 

01 10/03/2020 às 14 horas, bloco 
de professores do curso de 
Educação Física, sala 22. 

ICS0229  
Teorias da Educação 
Física 
(Licenciatura)  

Prova Escrita Influências históricas na educação física: higienismo, 
militarismo e esportivismo. 
Movimento renovador na educação física brasileira, 
especialmente, na década de 1980. 

Luís César de 
Souza 

01 10/03/2020 às 14 horas, bloco 
de professores do curso de 
Educação Física, sala 22. 

ICS0076  
 ESTÁGIO 
CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO I 
(Licenciatura) 

Prova Escrita  Planejamento. 
 Elaboração do relatório de estágio. 
 

Lilian Ferreira 
Rodrigues Brait 

01 11/03/2020 às 14 horas, bloco 
de professores do curso de 
Educação Física, sala 21. 

ICS0159  
JOGOS E 
BRINCADEIRAS 
(Licenciatura) 

Prova Escrita Brinquedo; Brincadeira; Jogos; Jogos e brincadeiras 
na saúde. 

Michele Silva 
Sacardo 

01 11/03/2020 às 14 horas, bloco 
de professores do curso de 
Educação Física, sala 21. 

ICS0159 
JOGOS E 
BRINCADEIRAS 
(Bacharelado) 

Prova Escrita Brinquedo; Brincadeira; Jogos; Jogos e brincadeiras 
na saúde. 

Michele Silva 
Sacardo 

01 11/03/2020 às 14 horas, bloco 
de professores do curso de 
Educação Física, sala 21. 

ICS 0226 
Sociologia do Esporte 
(Bacharelado) 

Prova Escrita Sociologia do Esporte Luizmar Vieira da 
Silva Júnior ou 
 

01 11/03/2020 às 14 horas, bloco 
de professores do curso de 
Educação Física. 

ICS 0226 
Sociologia do Esporte 
(Bacharelado) 

Prova Escrita Sociologia do Esporte Cátia Regina Assis 
Almeida Leal 

01 11/03/2020 às 14 horas, bloco 
de professores do curso de 
Educação Física. 

ICS 0226 
Sociologia do Esporte  
(Licenciatura) 

Prova Escrita Sociologia do Esporte Luizmar Vieira da 
Silva Júnior ou 
 

01 11/03/2020 às 14 horas, bloco 
de professores do curso de 
Educação Física. 

ICS 0226 
Sociologia do Esporte  

Prova Escrita Sociologia do Esporte Cátia Regina Assis 
Almeida Leal 

01 11/03/2020 às 14 horas, bloco 
de professores do curso de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Licenciatura) Educação Física. 

ICS0211 – Práticas 
Holísticas e Saúde 
(Bacharelado) 

Prova Escrita Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares 

Angela Rodrigues 
Luiz 

01 11/03/2020 às 14 horas, bloco 
de professores do curso de 
Educação Física. 

ICS0432 
Cuidar na Formação 
Interprofissional 
(Licenciatura e 
Bacharelado) 

Prova Escrita Formação Interprofissional Angela Rodrigues 
Luiz 

01 11/03/2020 às 14 horas, bloco 
de professores do curso de 
Educação Física. 

ICS0076  
 Estágio Curricular 
Obrigatório I 
(Licenciatura) 

Prova Escrita Planejamentos de Aula; Abordagens da Educação e 
Educação Física 

Angela Rodrigues 
Luiz 

01 11/03/2020 às 14 horas, bloco 
de professores do curso de 
Educação Física. 

ICS0193  
 Oficina Experimental I 
(Licenciatura) 

Prova Escrita Pesquisa ação e pesquisa participante. 
Desenvolvimento de projeto de pesquisa. 

Renata Machado 
de Assis 

01 10/03/2020 às 15h30min, bloco 
de professores do curso de 
Educação Física, sala 21. 

ICS0193  
Oficina Experimental I 
(Bacharelado) 

Prova Escrita Pesquisa ação e pesquisa participante. 
Desenvolvimento de projeto de pesquisa. 

 

Renata Machado 
de Assis 

01 10/03/2020 às 15h30min, bloco 
de professores do curso de 
Educação Física, sala 21. 



Quadro 3: Relação de Componentes Curriculares, critérios de seleção, assunto da prova, professor(a) orientador(a), natureza e quantidade 
de vagas, data, hora e local, vinculadas ao Curso de Enfermagem: 
 

Código e o 
Componente 

Curricular 

Formato da 
prova 

Assunto da prova 
 

Professor(a) 
Nº de 
vagas 

Data/Hora/Local  

ICS0240 
Vigilância à Saúde 
 

Prova escrita Vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. Saúde do 
trabalhador e diagnóstico situacional. 

Profa. Dra. Marise 
Ramos de Souza e 
Profa. Ms. Lucila 
Pessuti Ferri 

01 10/03/2020 
18:00h 

Campus Riachuelo 

ICS0021 
Bases para o Cuidar do 
Indivíduo e Família I 

Escrita e 
prática 

Exame físico geral e dos sistemas. 
Processo de enfermagem. 

Profa. Dra. Katarinne 
Lima Moraes 

02 10/03/2020 
08 horas 

Laboratório 1 –Prédio 
Ciências da Saúde 

ISC0168 
Metodologia científica 

Prova escrita 
e 
Nota final 
obtida pelo 
aluno no 
componente 
curricular 

Tipos de conhecimento; tipos de textos científicos e acadêmicos; 
método científico; normas gerais da ABNT para trabalhos 
científicos; elementos constituintes de um projeto de pesquisa e 
principais tipos de pesquisa. 

Profa. Me. Hellen 
Cristina Sthal 

01 11/03/2020 
08:00h 

Laboratório de 
Enfermagem 03 

(em frente à 
coordenação do Curso 

de Enfermagem) 

ICS0153 
Introdução à 
Enfermagem 

Prova escrita 
e 
Prova 
prática 

História da Enfermagem; Higienização das mãos; manuseio de 
material esterilizado; técnica de calçar e descalçar luvas; normas 
de biossegurança; técnica de arrumação de leito; sinais vitais 
(Pressão Arterial Sistêmica, temperatura, pulso e respiração), 
técnica de banho no leito; principais teorias de enfermagem; 
siglas padronizadas e termos técnicos mais utilizados. 

Profa. Me. Hellen 
Cristina Sthal 

02 11/03/2020 
9:30h 

Laboratório de 
Enfermagem 03 

(em frente à 
coordenação do Curso 

de Enfermagem) 

ICS0219 
Saúde Coletiva 

Prova escrita Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde; Lei 8.080/90 
e 8.142/90; Política Nacional de Humanização; Nova Política de 
Atenção Básica – Portaria 2.436/2017. 

Profa. Dra. Cristiane 
José Borges 

01 10/03/2020  
08:00h,  

no laboratório de 
enfermagem – em 

frente a coordenação 
do curso 

ICS0219 
Saúde Coletiva 
 

Prova escrita Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde; Lei 8.080/90 
e 8.142/90; Política Nacional de Humanização; Nova Política de 
Atenção Básica – Portaria 2.436/2017. 

Profa. Dra. Ludmila 
Grego Maia 

01 10/03/2020 
08:00h 

no laboratório de 
enfermagem – em 

frente a coordenação 



 
 
 
 
 

do curso 

ICS0201 
Patologia 
 

Prova escrita Adaptações celulares, Inflamação Aguda e Crônica e Morte 
celular. 
 

Prof. Pedro Alexandre 
Sampaio Oliveira 
 

02 10/03/2020 
17:30 h 
Sala de 

professores da 
Medicina – 

Campus Jatobá 

ICS0069 
Área: Saúde Materno 
Infantil 
Componente: 
Enfermagem pediátrica 
e neonatológica I 

Prova escrita -Política Pública Brasileira voltada à saúde do recém-nascido e 
da criança no contexto da atenção básica. 
-História social da criança no Brasil e no mundo  
-O cuidado de enfermagem na saúde do recém-nascido e a 
criança no contexto da atenção básica  
-Criança nas diferentes etapas do crescimento e 
desenvolvimento (Menor de um ano) 
-O cuidado de enfermagem à criança em situações de violências   
-O cuidado de enfermagem à criança com necessidades 
especiais 
-Sabedoria e práticas populares no cuidado à saúde da criança 

Profa. Dra. Yolanda 
Rufina Condorimay 
Tacsi 

02 10/03/20 
A partir das 18:00h 
Local: a informar 

ICS0007 
Anatomia Humana I 

Prova escrita 
e prática 

Sistema esquelético, junturas, postura e locomoção. Sistemas 
muscular, tegumentar, respiratório e digestivo 

Profa. Me. Ana Cláudia 
Souza Pereira 

03 10/03/20 
13:30h 

Laboratório de 
anatomia 

ICS0063 
Enfermagem clínica 
 

Prova escrita Hipertensão Arterial Sistêmica, 
Diabetes Mellitus e 
úlceras venosas 

Profa. Dra. Marlene 
Andrade Martins 

 

02 10/03/2020 
13:30-14:30h 
laboratório 3 – 

enfermagem (em 
frente à coordenação) 

ICS0066 
Enfermagem 
Ginecológica e 
Obstétrica I 

Prova escrita Assistência integral à saúde da mulher no contexto das políticas 
públicas de saúde;  Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor 
feminino; planejamento familiar; Prevenção de IST, CA de mama 
e Colo de útero; climatério; Assistência ao pré-natal de baixo 
risco no contexto da Atenção Básica. 

Prof. Dr. Diego Vieira de 
Mattos 

01 11/03/2020 
17:30h 

Laboratório 03 (em 
frente à coordenação 
do Curso de 
Enfermagem) 



Quadro 4: Relação de Componentes Curriculares, critérios de seleção, assunto da prova, professor(a) orientador(a), natureza e quantidade 
de vagas, data, hora e local, vinculadas ao Curso de Fisioterapia: 
 

Código e o 
Componente 

Curricular 

Formato da prova 
 

Assunto da prova 
 

Professor(a) 
Nº de 
vagas 

Data/Hora/Local 

ICS0009 
Anatomia Palpatória 

 Prova Prática               = peso 5 

 Média da disciplina anatomia palpatória           
= peso 3 

 Média global      = peso 2 

Anatomia palpatória das estruturas 
esquelética, articular e muscular da 
cintura escapular e membro superior. 

Ana Lúcia Rezende 
Souza 

02 Data: 10/03/2020 
Horário: 17:30 hs 

Local: Clínica Escola 
de Fisioterapia 

ICS0113 
Fisioterapia Aplicada à 
Ortopedia e 
Traumatologia 

 Prova Prática               = peso 5 

 Média da disciplina de Fisioterapia 
Aplicada à Ortopedia e Traumatologia     

= peso 3 

 Média global = peso 2 

Fisioterapia aplicada aos distúrbios e 
lesões que acometem o complexo do 
ombro 

Ana Lúcia Rezende 
Souza 

02 Data: 11/003/2020 
Horário: 17:30 hs 

Local: Clínica Escola 
de Fisioterapia 

ICS0117 
Fisioterapia Aplicada a 
Neurologia 

4) Nota final obtida pelo aluno no 
componente curricular; 
5) Média relativa do aluno; 
6) Média global do aluno 

Não se aplica Joana Darc Borges 
de Sousa Filha  

05 10/03/2019 

ICS0123 
Fundamentos de 
Recursos Terapêuticos 
Manuais 

Questões objetivas; discursivas; média 
global; nota final na disciplina. 

A importância da terapia manual; 
Mobilização e Manipulação; Medicina 
Tradicional Chinesa; Maitland; 
Mobilização Neural; Bandagem; Trigger 
Points; Quiropraxia; Ventosaterapia; 
Auriculoterapia 

Allison Gustavo Braz 03 10/03/2020 
Clínica Escola 
19h 

ICS0034 
Biomecânica 

Questões objetivas; discursivas; média 
global; nota final na disciplina. 

Introdução à Biomecânica: Conceitos, 
Cinemática, Cinética; Biomecânica dos 
Tecidos e Estruturas do Sistema 
Musculoesquelético; Biomecânica do 
osso; Biomecânica da Cartilagem; 
Biomecânica de Tendões e Ligamentos; 
Biomecânica dos Nervos e Raízes 
Nervosas; Biomecânica dos Músculos 
Esqueléticos. Biomecânica das 
Articulações: Coluna Vertebral; Membros 
Superiores e Membros Inferiores e ATM. 

Allison Gustavo Braz 02 10/03/2020 
Clínica Escola 
19h 

ICS0223 Semiologia 
Fisioterapêutica I 

6) Média global do aluno. 
4) Nota final obtida pelo aluno no 
componente curricular; 

1. A importância da semiologia- 
diagnóstico cinesiofuncional; 
2. Técnicas de entrevistas e aspectos 

Marianne Lucena da 
Silva 

02 A definir 



6) Média global do aluno. Gerais da Avaliação; 
2.2. Casos Clínicos - identificação dos 
aspectos gerais da avaliação 
3. Aplicação da Classificação 
Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde; 
3.1. Casos Clínicos – Identificação de 
aspectos da CIF; 
4. Introdução a Inspeção Física, 
Palpação;  
5. Avaliação dos Sinais Vitais: PA, FC, 
FR, Nível de Consciência, Ausculta;  
6. Análise da Marcha Normal; 
7. Avaliação Sensorial, Coordenação, 
Equilíbrio e Reflexo:  
8. Avaliação Postural; 
9. Avaliação físico-funcional da 
flexibilidade e da amplitude de movimento 

ICS00061 
Eletroterapia, 
Termoterapia e 
Fototerapia  

Teórica  Eletroterapia, Termoterapia e Fototerapia Hugo Machado 
Sanchez 

04 10/3/2020 
17 horas-Riachuelo 

ICS0146 
IMAGENOLOGIA 

Teórica Aspectos gerais e específicos de 
Imagenologia 

Hugo Machado 
Sanchez 

04 10/3/2020 
17 horas-Riachuelo 

ICS0115 - Fisioterapia 
Aplicada à Ergonomia 

Escrita e 
Média global 

Instrumentos de avaliação utilizados em 
Ergonomia. 

Eliane Gouveia de 
Morais Sanchez 

02 15/08/19 
17:00  

Sala 4. Bloco 2-
Riachuelo 

ICS0142 - Hidroterapia Escrita e 
Média global 
 

Avaliação em Hidroterapia. 
Bad Ragaz, Halliwick e watsu 

Eliane Gouveia de 
Morais Sanchez 

04 15/08/19 
17:00  

Sala 4. Bloco 2-
Riachuelo 

 
 
 
 
 
 
 



Quadro 5: Relação de Componentes Curriculares, critérios de seleção, assunto da prova, professor(a) orientador(a), natureza e quantidade 
de vagas, data, hora e local, vinculadas ao Curso de Medicina: 
 

Código e o Componente 
Curricular 

Formato da 
prova 

Assunto da prova Professor(a) 
Nº de 
vagas 

Data/Hora/Local 

ICS0336 
DETERMINANTES 
BIOLÓGICOS DO 
PROCESSO SAÚDE-
DOENÇA I 

Escrita Mecanismos patogênicos das enteroparasitoses: amebíase e 
giardíase. 

Aspectos patogênicos e microbiológicos das infecções por 
enterobactérias: cocos gram negativos (Neisseria sp) e cocos gram 

positivos (Staphylococcus sp e Streptococcus sp). 
Resposta Imune nas Infecções. 

Imunopatogênese das Doenças Autoimunes e de Hipersensibilidades. 

Carla Silva Siqueira 
Miranda 

02 11/03/2020 – 
18:30 h – 

Morfofuncional I 

ICS0336  
IMUNOLOGIA I 

Escrita Resposta Imune nas Infecções; Imunodeficiências. Ludimila Paula Vaz 
Cardoso 

02 10/03/2020 – 
17:00 h – 

Morfofuncional I 

ICS0336  
PARASITOLOGIA I 

Teórico- Prática Características biológicas (morfologia e ciclo biológico) e principais 
sintomas das doenças causadas pelos protozoários Entamoeba coli; 

Endolimax nana; Iodamoeba butschlii; Entamoeba histolytica; 
Entamoeba dispar; Giardia lamblia; Cryptosporidium sp., Cystoisospora 

belli, Toxoplasma gondii.; Leishmania sp.; Trypanosoma cruzi; 
Plasmodium sp. e Trichomonas vaginalis. 

Sandra Maria 
Alkmim Oliveira 

02 11/03/2020 – 
17:30 h – 

Laboratório 
Multiusuário 

ICS0336  
PATOLOGIA I 

Prática com 
abordagem 
teórica 

Adaptações, degenerações e morte celular. 
Calcificações e Pigmentações. 

Carla Silva Siqueira 
Miranda 

02 10/03/2020 – 
18:00 h – 

Morfofuncional I 

ICS0336  
MICROBIOLOGIA I 

Escrita Enterobactérias, Cocos Gram 
Negativos e Cocos Gram Positivos. 

Mariana Bodini 
Angeloni 

02 10/03/2020 – 
17:00 h – 

Morfofuncional I 

ICS0355  
DETERMINANTES 
BIOLÓGICOS DO 
PROCESSO SAÚDE-
DOENÇA II 

Escrita Mecanismos patogênicos das enteroparasitoses: ascaridíase e 
esquistossomose. 

Abordagem clínica, microbiológica, histopatológica e imunodiagnóstico 
nas infecções: HIV, Hepatites Virais, Sífilis, Arboviroses e Hanseníase 

Carla Silva Siqueira 
Miranda 

02 11/03/2020 – 
18:30 h – 

Morfofuncional I 

ICS0355  
IMUNOLOGIA II 

 
Escrita 

Imunodiagnóstico nas Infecções: HIV, Hepatites Virais, Sífilis, 
Arboviroses e Hanseníase. 

Ludimila Paula Vaz 
Cardoso 

02 10/03/2020 – 
18:00 h – 

Morfofuncional I 



ICS0355  
PARASITOLOGIA II 

Teórico- Prática Características biológicas (morfologia e ciclo biológico) dos helmintos: 
Ascaris lumbricoides, Toxocara sp., Enterobius vermicularis, Trichuris 

trichiura, Strongyloides stercoralis, Taenia solium, Taenia saginata, 
Hymenolepis nana, Necator americanus e Schistosoma mansoni e os 

principais sintomas das doenças causadas por esses parasitos. 

Sandra Maria 
Alkmim Oliveira 

02 11/03/2020 – 
18:00 h – 

Laboratório 
Multiusuário 

ICS0355 
 PATOLOGIA II 

Prática com 
abordagem 
teórica 

Neoplasias. 
Alterações circulatórias. 

Carla Silva Siqueira 
Miranda 

02 10/03/2020 – 
18:30 h – 

Morfofuncional I 

ICS0355  
MICROBIOLOGIA II 

 
Escrita 

Infecções causadas por HIV, Hepatitites Virais, Arbovirus e Candida sp. Mariana Bodini 
Angeloni 

02 10/03/2020 – 
18:00 h – 

Morfofuncional I 

ICS0244  
Módulo Estudo 
Morfofuncional do Corpo 
Humano Saudável I. 
Submódulo: 
Histologia/Biologia do 
Desenvolvimento I 

Prática  
Nota final 

obtida pelo 
aluno no 

módulo (em 
caso de 
empate) 

3ª semana do desenvolvimento humano; Tecido Ósseo; Tecido nervoso 
central e periférico e sistema endócrino. 

Ana Paula da Silva 
Perez 

02 10/03/2019 às 
18:00 

Local a definir 

ICS0221  
Saúde, Família E 
Sociedade I  
(Saúde Coletiva 1 E Piesc 
1) 

Média da 
somatória: 
- Nota final 
obtida pelo 
aluno no 
componente 
curricular; 
- Média global 
do aluno 

---- Aridiane Alves 
Ribeiro 

01 10/03/2020  
12:30 

Campus Jatoba 

ICS0378 
 Saúde, Família e 
Sociedade III (PIESC 3 - 
Saúde da Criança) 

 - Prova escrita 
específica 
sobre os 
assuntos do 
componente 
curricular 

- Aleitamento materno 
- Mil dias 
- Crescimento pondero-estatural 
- Alimentação da criança nos dois primeiros anos de vida. 

Aridiane Alves 
Ribeiro 

02 10/03/2020  
12:30 

Campus Jatoba 

ICS0381 
Módulo Atividade 
Integradora 3 

Escrita  Aspectos clínicos, imunológicos, parasitários e patológicos da Doença 
de Chagas. 

Mariana Bodini 
Angeloni 

02 11/03/2020 – 
18:00h 
Laboratório 
Multiusuário 1 

ICS0392  
Módulo Saúde do Adulto e 

Idoso IX 
 

Prova objetiva ACLS Danilo Lopes Assis 01 11/03/20 – 14h 
Laboratório de 

Habilidades 
Médicas 



ICS0378 
Saúde, Família e 
Sociedade III (Saúde 
Coletiva III e Piesc III) 
ICS0347 
Metodologia Científica 
(Pesquisa e Bioestatística) 

Prova escrita Epidemiologia e Metodologia científica Edlaine Faria de 
Moura Villela 

02 11/03/2020 às 
12:40 
Sala de 
reuniões/NICE no 
Prédio da 
Medicina/ Jatobá 

ICS0244  
 Bioquímica I 

Prova escrita Estrutura-função e metabolismo de Carboidratos Esteban Nicolás 
Lorenzón 

01 10 de março 
14h 
A definir 

ICS0383 
ATIVIDADE 
INTEGRADORA IV 

Prova escrita Febre Reumática Pedro Alexandre 
Sampaio Oliveira 

02 10 Março de 2020 
17:30 horas 
Sala de 
professores da 
Medicina – 
Campus Jatobá 

ICS0379  
PRINCÍPIOS BÁSICOS 
DA PRÁTICA MÉDICA I 
ICS0382  
PRINCÍPIOS BÁSICOS 
DA PRÁTICA MÉDICA II 

 

Prova escrita-
teste de 
múltipla 
escolha 

 

4.1.1 Farmacologia I 
Farmacocinética (absorção, distribuição, metabolização e excreção de 
fármacos); 
Farmacodinâmica (agonismo, antagonismo, janela terapêutica e índice 
terapêutico) 
Farmacologia do Sistema Nervoso Central (antidepressivos e 
hipnótico-sedativos) 
 
4.1.2 Farmacologia II 
Farmacologia do sistema cardiovascular (anti-hipertensivos) 
Farmacologia do sistema renal (diuréticos) 
Farmacologia do sistema respiratório (antiasmáticos) 
Farmacologia do sistema endócrino (medicamentos utilizados no 
diabetes e contraceptivos hormonais) 
 

Michelle Rocha 
Parise 
 

 

02 
 

10/03/2020 (terça-
feira) as 13:30h na 
sala de reuniões 
do prédio do curso 
de medicina 

 

 



3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. Poderá se inscrever o estudante devidamente matriculado em curso de Graduação da 

UFG – Regional Jataí, e com aprovação no componente curricular pleiteado. 

3.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente via SIGAA, a partir da publicação desta 

norma complementar até dia 06/03/2020: 

 

SIGAA        Portal Discente         Monitoria        Inscrever-se em Seleção de Monitoria   

        Buscar oportunidades        Monitoria 

 

3.3 O candidato poderá concorrer a mais de uma vaga, desde que possua os requisitos 

necessários e as datas e horários de realização da seleção para os diferentes componentes 

curriculares não coincidam. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. O exame de seleção será realizado pelo professor orientador ou por uma comissão de 

professores designada para este fim, bem como definir o peso de cada um, e avaliará um ou 

mais dos seguintes critérios de acordo com a determinação do Professor orientador, definidos 

nos Quadros do item 2.5:  

 1) Prova escrita específica sobre os assuntos do componente curricular; 

2) Prova oral ou sinalizada específica sobre os assuntos do componente curricular; 

3) Prova prática especifica sobre os assuntos do componente curricular;  

4) Nota final obtida pelo aluno no componente curricular; 

5) Média relativa do aluno; 

6) Média global do aluno. 

4.2 As avaliações ocorrerão nos dias 10 e 11/03/2020, conforme cronograma (Anexo I). 

4.3 A Unidade Acadêmica Especial, poderá optar por realizar a seleção dos monitores por área, 

devendo especificar quais os componentes curriculares que a compõe. 

4.4. A coordenação do processo seletivo será realizada pela Coordenação de Monitoria da 

Unidade Acadêmica Especial, que poderá designar uma comissão de professores para este 

fim. 

4.5 Previamente ou no momento da realização das provas o candidato deverá 

obrigatoriamente entregar o extrato acadêmico, a fim de comprovar sua aprovação nas 

disciplinas que compõem a área/modulo pretendido (Resolução CEPEC nº. 1604/2018). A não 

apresentação do extrato acadêmico, no momento da prova, importará a desclassificação 

do processo seletivo. 

4.6 É de responsabilidade do professor orientador ou da comissão de professores designada 

para este fim a aplicação das avaliações e aferir o cumprimento do disposto no item 4.5, acima. 



4.7 Para aprovação na monitoria, o candidato deve tirar nota final maior ou igual a 6,0. 

4.8 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 iguais ou superiores a 5 (cinco). 

4.9 No caso de empate deve-se obedecer à seguinte ordem de prioridade na definição dos 

candidatos selecionados: 

I - maior média no componente(s) curricular(es); 

II - maior percentual de carga horária integralizada; 

III - maior média relativa. 

4.10 A classificação dos candidatos aprovados será realizada de acordo com a média final do 

processo, seletivo, sendo este o critério do preenchimento das vagas. 

4.11 O Professor Orientador da disciplina, após aplicação e correção do exame ou avaliação de 

outros critérios de seleção, enviará, até o dia 13/03/2020, à Coordenação de Monitoria da 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde por meio do correio eletrônico 

monitoria.cisau.jatai@ufg.br, o resultado da seleção em sua disciplina, especificando: 

I - a disciplina em que o exame ocorreu; 

II – nota final (até 1 casa decimal) obtida considerado conjuntamente com as demais etapas 

do certame; 

III – Status final atribuído a cada candidato, dentre as seguintes possibilidades: 

a) “classificado(a)” 

b) “não classificado(a)” 

c) “ausente”. 

 

5. DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RESULTADO 

5.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 16/03/2020 nos canais oficiais da Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências da Saúde como: quadro de avisos, endereço eletrônico 

https://saude.jatai.ufg.br/ e outros. 

5.2. Após a divulgação do resultado preliminar, o candidato que dele discordar poderá interpor 

recurso ao resultado no dia 17/03/2020, por meio do preenchimento e envio do formulário 

“Solicitação De Recurso Contra os Resultados do Processo Seletivo de Monitoria” 

(ANEXO II), via e-mail: monitoria.cisau.jatai@ufg.br 

5.3. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado dia 18/03/2020 nos canais 

oficiais da Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde como: quadro de avisos, sítio 

https://saude.jatai.ufg.br/ e outros. 

5.4. A Coordenação de Monitoria da UAECS cadastrará no SIGAA o(s) resultado(s) do 

processo seletivo até o dia 23/03/2020. 



6. DOS SELECIONADOS PARA MONITORIA 

6.1. Após a divulgação do resultado final do processo seletivo pela Unidade Acadêmica, o(a) 

candidato(a) aprovado(a) em mais de uma vaga de monitoria deve manifestar ao coordenador 

de monitoria da unidade o interesse por apenas uma das vagas, no período de 19 a 

20/03/2020, via e-mail: monitoria.cisau.jatai@ufg.br. Na vaga recusada será convocado o 

próximo candidato de acordo com a ordem de classificação. 

6.2 A exceção ao item 6.1 se dará quando não houver outros candidatos classificados, e desde 

que o discente tenha sido aprovado no processo seletivo para a vaga em questão, podendo, 

nesta situação acumular duas monitorias, sendo apenas uma com bolsa (quando houver 

recursos financeiros). 

6.3 No dia 23/03/2020 a Coordenação de Monitoria Local, via SIGAA, convocará os estudantes 

selecionados(as) no processo seletivo para o início das atividades. 

6.4. Para iniciar as atividades de monitoria os selecionados devem ACEITAR ou RECUSAR a 

monitoria até o dia 25 de março de 2020, via SIGAA: 

 

SIGAA  Portal Discente  Monitoria  Meus projetos de Monitoria  Aceitar ou 

Recusar Monitoria  

 

6.5. Ao aceitar a monitoria, o(a) convocado(a) estará ativo como monitor(a). 

6.6. Os estudantes selecionados para a monitoria devem OBRIGATORIAMENTE atualizar o 

endereço de e-mail no SIGAA. 

 

7. DA CERTIFICAÇÃO 

7.1. Ao estudante que concluir com aproveitamento a monitoria será concedido o Certificado de 

Monitoria, que será disponibilizado no SIGAA com a respectiva carga horária, após a 

submissão do Relatório Final pelo monitor. 

7.2. As atividades de monitorias são compreendidas como atividades complementares 

conforme Resolução CEPEC nº 1.122/2012, art. 14, 1º. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.2. Em caso de não preenchimento de possíveis bolsas, previstas no item 2 do Edital Geral 

nº 022/2020, por falta de candidato aprovado, de documentação incompleta ou 

descumprimento dos prazos por parte dos discentes ou docentes participantes deste processo 

seletivo, as bolsas serão redistribuídas pela Comissão Regional de Monitoria de Jataí – UFG. 

8.3. A redistribuição da bolsa será feita preferencialmente para aluno selecionado ou 

classificado em monitoria no mesmo curso. Não havendo aprovados, será redistribuída para 



outro curso da mesma Unidade Acadêmica Especial de acordo com as diretrizes traçadas no 

Plano de Monitoria da mesma e na impossibilidade desta redistribuição, a bolsa será realocada 

pela CMREJ. 

8.4. O plano de trabalho é de responsabilidade do orientador e monitor em concordância com 

o Artigo 12-I da resolução CEPEC 1604/2018. O não envio do plano de trabalho, na data 

prevista no ANEXO I, pelo discente ou orientador acarretará no desligamento do monitor. 

8.5.  O envio e a validação do Relatório Final de Monitoria no SIGAA são imprescindíveis para 

que a mesma possa concorrer a vagas em editais de monitoria subsequentes de acordo com o 

Artigo 20 da Resolução CEPEC 1604/2018. 

8.6. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação Regional e pela coordenação de 

Graduação da Regional de Jataí. 

 

 

Jataí, 23 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Daniel Cortes Beretta 
Chefe da Unidade Acadêmica Especial de 

Ciências da Saúde 
 
 

 Profa. Dra. Yolanda Rufina Condorimay 
Tacsi 

Coordenadora de Monitoria da Unidade 
Acadêmica Especial de Ciências da 

Saúde da REJ-UFG 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

Processo Seletivo para preenchimento de vagas pelo Programa de Monitoria para o 

curso de graduação. 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

10 de dezembro de 
2020 

Publicação do Edital e dos respectivos anexos. 

Até 23 de dezembro 
de 2020 

Publicação das Normas Complementares pelas Unidades Acadêmicas 
Especiais. 

A partir da publicação 
das normas 
complementares pela 
Unidade Acadêmica 
Especial até dia 06 
de março de 2020 

Período de inscrição via SIGAA: 
SIGAA       Portal Discente        Monitoria      Inscrever-se em Seleção 
de Monitoria       Buscar oportunidades         Monitoria 

10 a 11 de março de 
2020 

Período para aplicação das avaliações pelas Unidades Acadêmicas. 

Até 13 de março de 
2020 

Data limite para orientadores enviarem a Coordenação de Monitoria da 
UAECS, os resultados das provas e/ou demais modalidades de avaliação. 

16 de março de 2020 Divulgação do resultado preliminar nos canais oficiais da Unidade 
Acadêmica, como: quadro de avisos, sítio https://saude.jatai.ufg.br/, sítio 
da Monitoria e outros. 

17 de março de 2020 Prazo para recurso contra o resultado preliminar, deve ser realizado via e-
mail: monitoria.cisau.jatai@ufg.br 

18 de março de 2020 Divulgação do resultado dos recursos e resultado final nos canais oficiais 
da Unidade Acadêmica, como: quadro de avisos, sítio 
https://saude.jatai.ufg.br/, sítio da Monitoria e outros. 

19 e 20 de março de 
2020 

Prazo para o(a) selecionado(a) em mais de uma vaga de monitoria, fazer a 
opção por uma única vaga, via e-mail: monitoria.cisau.jatai@ufg.br 

23 de março de 2020 Convocação dos estudantes selecionados para o programa de monitoria. 

23 a 25 de março de 
2020 

Prazo para o(a) selecionado(a) aceitar ou recusar a monitoria via SIGAA. 
SIGAA       Portal Discente        Monitoria       Meus projetos de 
Monitoria         Aceitar ou Recusar Monitoria 

A partir de 25 de 
março de 2020 

Início das atividades. 

09 de abril de 2020 
(No máximo até 15 
dias após o aceite da 
monitoria) 

Entrega do Plano de Trabalho 

 
 
 



ANEXO II 

SOLICITAÇÃO DE RECURSO CONTRA OS RESULTADOS DO  

PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA 

 

DATA DA SOLICITAÇÃO:  ______/______/______   

DATA DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO: _____/______/______ 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A): ___________________________________________        

 

CURSO: __________________________________                                

N° DE MATRÍCULA: _________________________                                                 

 

PERÍODO:_________________________________ 

 

TELEFONE RESIDENCIAL: ________________                                                        

TELEFONE CELULAR: ____________________ 

E-MAIL: ___________________________________ 

 

ARGUMENTAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jataí, ____ de _______________ de 2020. 

 

 

___________________________________________ 
 
 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
 

 

 

 

 


