
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Normas Complementares ao Edital PROGRAD do Processo Seletivo de Monitoria da UFJ nº. 

004/2021 

A DIREÇÃO DA UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE JATAÍ, nos termos da Resolução CEPEC nº. 1.604/2018, tornam públicas as 

Normas Complementares ao Edital PROGRAD do Processo Seletivo de Monitoria do curso de 

Medicina da UFJ nº 04 de 10 de março de 2021, visando seleção de discentes dos cursos de 

graduação para o Programa de Monitoria 2020-2. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1.O processo seletivo objeto deste Edital destina-se à seleção de discentes do curso de 

graduação de Medicina para o desenvolvimento de atividades de monitoria acadêmica para o 

semestre de 2020-2, da UFJ, que ocorrerá entre os dias 22 de março e 31 de julho de 2021, como 

definido na Certidão de Ata da Reunião Extraordinária do CONSUNI - UFJ realizada de forma 

remota no dia 24 de fevereiro de 2021, constante do Processo SEI n. 23070.035247/2020-71. 

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. A modalidade de monitoria que integram o programa de monitoria da UFJ é a monitoria não 

remunerada, na qual o monitor não receberá bolsa e nem nenhum tipo de compensação financeira. 

 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 no(s) componente(s) curricular(es), bem como o estudante com deficiência;  

c) apresentar os resultados do trabalho durante o semestre 2020-2 como monitor na seção 

correspondente do CONEPE (Congresso de Ensino, Pesquisa e extensão) da UFJ, no segundo 

semestre de 2021.  

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;  

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 

no modo de Ensino Emergencial Remoto.  

1.8. O horário das atividades de monitor não poderá, em hipótese alguma, prejudicar as suas 

atividades de estudante.  

2. DAS VAGAS DE MONITORIA 

2.1 A Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde (UAECS) ofertará 33 (trinta e três) vagas para 

monitoria voluntária. Não há bolsas de monitoria, todos os monitores irão trabalhar de forma 

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 Medicina. 

CÓDIGO DISCIPLINA 
FORMATO DA PROVA (De 
acordo normas do edital 

publicado) 
ASSUNTO DA PROVA PROFESSOR 

E-MAIL 
PROFESSOR 

N° DE 
VAGAS 

DATA/HORA/LO
CAL 

ICS0266 

Estudo 
Morfofuncio

nal do 
Corpo 

Humano 
Saudável II 

Oral, Apresentação de Audio 
sobre o tema apresentado 

Sistema Respiratório 
Barbara de 
Lima Lucas 

barbaralucas@
ufg.br 

1 

18/03/2021 
Quinta-feira 

/10:00h /Google 
Meet dnr-o2rf-dxh 

ICS0336 
Parasitologi

a I 

Téorico-Prática (formulário com 
imagens e informações clínicas 
abordando questões sobre 
protozooses de interesse 
médico) 

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 

sandra_alkmim
@ufg.br 

2 

19/03/2021 
(sexta-feira) 9:00h 
(o formulário será 

disponibilizado 
por e-mail) 

ICS0355 
Parasitologi

a II 

Téorico-Prática (formulário com 
imagens e informações clínicas 
abordando questões sobre 
helmintíases de interesse 
médico) 

Características biológicas (morfologia e ciclo 
biológico) dos helmintos: Ascaris lumbricoides, 
gênero Toxocara, gênero Ancylostoma, Necator 
americanus, Enterobius vermicularis, Trichuris 
trichiura, Strongyloides stercoralis, Taenia solium, 
Taenia saginata, Hymenolepis nana e 
Schistosoma mansoni e os principais sintomas das 
doenças causadas por esses parasitos. 
 

Sandra Maria 
Alkmim Oliveira 

sandra_alkmim
@ufg.br 

2 

19/03/2021 
(sexta-feira) 

10:00h (o 
formulário será 
disponibilizado 

por e-mail) 

ICS0336 Patoligia I 

Téorico-Prática (formulário com 
imagens e informações clínicas 
abordando questões teórico-
práticas de interesse médico) 

Adaptações celulares, Degenerações celulares, 
Morte celular, Calcificações e Pigmentações 
patológicas, Doenças Autoimunes (Liquen Plano, 
Pêmfigo Vulgar, Lupus Eritematoso). 

Carla Silva 
Siqueira 
Miranda 

carlassiqueira
@ufg.br 

2 

18/03/2021 
(quinta-feira) 

14:00h às 14:45h 
(o formulário será 

disponibilizado 
por e-mail) 

 

ICS0355 Patologia II 

Téorico-Prática (formulário com 
imagens e informações clínicas 
abordando questões teórico-
práticas de interesse médico) 

Neoplasias (Conceitos gerais, nomenclatura, 
aspectos clínicos e histopatológicos, gradação) e 
Alterações circulatórias (hiperemia, edema, 
hemorragia, infarto, isquemia, embolia, trombose, 
choque). 

Aparecida de 
Lourdes 
Carvalho 

aparecidalours
@ufg.br 

2 

18/03/2021 
(quinta-feira) 

15:00h às 15:45 h 
(o formulário será 

disponibilizado 
por e-mail) 



ICS0383 
Atividade 

Integradora 
IV 

Teórica (formulário com 
questões sobre o tema da 
prova) 

HIV e infecções oportunistas 
Sandra Maria 

Alkmim Oliveira 
sandra_alkmim
@ufg.br 

2 

19/03/2021 
(sexta-feira) 

14:00h (o 
formulário será 
disponibilizado 

por e-mail) 

ICS0244 

CHS I 
(Submódulo: 
Histologia/Bi

ologia do 
Desenvolvi

mento I) 

Teórico - Prática (Formulário 
com imagens histológicas e 
questões) 

Terceira semana do desenvolvimento, Tecido 
ósseo, Ossificação, Sistema nervoso central e 
periférico, Sistema endócrino 

Ana Paula da 
Silva Perez 

paulabio_perez
@ufg.br 

2 

18/03/2021 
(quinta-feira) 

14h00 às 14:30(o 
formulário será 
disponibilizado 

por e-mail) 

ICS0382 

Princípios 
Básicos da 

Prática 
Médica II 

Teórica (formulário com 
questões sobre os temas) 

Farmacologia do Sistema Cardiovascular e 
Respiratório. Avaliação, diagnóstico e utilização de 
medicamentos e técnicas analgésicas visando a 
otimização no controle da dor. Princípios da 
cirurgia torácica, da videolaparoscopia; e da 
cirurgia oncológica. 

Fernando 
Paranaiba 
Filgueira 

filgueirafp@ufg.
br 

1 

18/03/2021 
(quinta-feira) às 
15:00 - 16:00h / 
formulário será 
disponibilizado 

no: 
https://meet.googl
e.com/lookup/dma
mkvlxpv?authuser

=0&hs=179 
 

ICS0336 
Microbiologi

a I 

Teórica (formulário com 
questões sobre infecções 
bacterianas de interesse 
médico 

Infecções Bacterianas causadas por 
Enterobactérias, cocos Gram negativos e cocos 
Gram positivos 

Mariana Bodini 
Angeloni 

marianabodini
@ufg.br 

2 

18/03/2021 
(quinta-feira) das 
9:00h as 11:00h 
(formulário será 
disponibilizado 

por e-mail) 
 

ICS0355 
Microbiologi

a II 

Teórica (formulário com 
questões sobre infecções virais 
de interesse médico) 

Infecção causadas por HIV, Hepatities Virais, 
Arboviroses e Infecções causadas por vírus 
respiratórios (influenza vírus e Sars-CoV-2) 

Mariana Bodini 
Angeloni 

marianabodini
@ufg.br 

2 

18/03/2021 
(quinta-feira) das 
13:30 as 15:30h 

(o formulário será 
disponibilizado 

por e-mail). 
 

  
Atividade 

Integradora 
III 

Teórica (formulário com 
questões sobre o tema da 
prova) 

Doença de Chagas 
Mariana Bodini 

Angeloni 
marianabodini
@ufg.br 

1 

19/03/2021 
(sexta-feira) das 
9:00h as 11:00h 
(formulário será 
disponibilizado 

por e-mail). 
 

mailto:paulabio_perez@ufg.br
mailto:paulabio_perez@ufg.br
mailto:filgueirafp@ufg.br
mailto:filgueirafp@ufg.br
https://meet.google.com/lookup/dmamkvlxpv?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/dmamkvlxpv?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/dmamkvlxpv?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/dmamkvlxpv?authuser=0&hs=179


ICS0336 Imunologia I Prova escrita específica 
Resposta Imune nas Infecções. 
 

Ludimila Paula 
Vaz Cardoso 

ludimilacardoso
@ufg.br 

2 

19/03/2021 
(sexta-feira) das 

15:00h às 16:00 h 
(formulário será 
disponibilizado 

por e-mail). 

ICS0355 
Imunologia 

II 
Prova escrita específica Imunodiagnóstico das Hepatites Virais. 

Ludimila Paula 
Vaz Cardoso 

ludimilacardoso
@ufg.br 

2 

19/03/2021 
(sexta-feira) das 

16:00h às 17:00 h 
(formulário será 
disponibilizado 

por e-mail). 

ICS0376 

Práticas da 
Integralidad
e ao Método 

Clínico II 

Teórica (formulário com 
questões sobre o tema da 
prova) 

Anamnese, semiologia dos aparelhos 
cardiopulmonar (incluir os temas: dispneia, tosse, 
hemoptise, dor torácica, edema), gastrintestinal 
(incluir os temas: diarreia, dor abdominal, 
constipação, hematêmese, melena) e urinário 
(disúria, hematúria e polaciúria). Exame físico 
geral, pressão arterial, frequência cardíaca, 
perfusão periférica, frequência respiratória e 
pulsos. Sinais e sintomas das principais doenças 
dos aparelhos acima descritos (pneumonia, infarto, 
angina, covid-19, câncer de pulmão, diarreia 
infecciosa, neoplasia do sistema gastrintestinal, 
infecção urinária,  litíase renal, úlcera, gastrite).    
 

Rosane 
Gouveia Vilela 

Machado 

rosanegouveia
123@ufg.br 

3 

18/03/2021 
(quinta-feira) 

14h00 às 14:50 ). 
O formulário será 

disponibilizado  
na sala virtual 
criada para a 
monitoria do 

Método Clínico II 
e enviado e-mail 
com orientações) 

ICS0386 

Módulo-
Sistema 

Osteomuscu
lar-

Reumatologi
a 

Teórica (formulário com 
questões sobre o tema da 
prova) 

Anamnese e exame físico em reumatologia, 
síndromes reumatológicas, laboratório em 
reumatologia, lúpus eritematoso sistêmico, artrite 
reumatoide, espondiloartrites, febre reumática, 
fibromialgia, osteoartrite, artrite microcristalinas, 
exercício físico e atividade física em doenças 
reumatológicas (ênfase em lúpus eritematoso 
sistêmico) 

Rosane 
Gouveia Vilela 

Machado 

rosanegouveia
123@ufg.br 

2 

18/03/2021 
(quinta-feira) 

15:30h  às 16:20. 
O formulário será 

disponibilizado  
na sala virtual 
criada para a 
monitoria de 

Reumatologia e 
enviado e-mail 

com orientações) 

ICS0379 

Princípios 
Básicos da 

Prática 
Médica I 

Teórica (formulário com 
questões sobre o tema da 
prova) 

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) 

Michelle Rocha 
Parise 

microcha123@
ufg.br 

2 

18/03/2021 
(quinta-feira) às 
19:00- 20:00h / 
formulário será 
disponibilizado 

no: 
https://meet.googl
e.com/rtg-jzyg-hty 

https://meet.google.com/rtg-jzyg-hty
https://meet.google.com/rtg-jzyg-hty
https://meet.google.com/rtg-jzyg-hty
https://meet.google.com/rtg-jzyg-hty
https://meet.google.com/rtg-jzyg-hty
https://meet.google.com/rtg-jzyg-hty
https://meet.google.com/rtg-jzyg-hty
https://meet.google.com/rtg-jzyg-hty


ICS0367 

Saúde do 
adulto e 
idoso 1 - 

Endocrinolo
gia 

Teórica (formulário com 
questões sobre o tema da 
prova) 

doenças endocrinológicas (Diabetes, hipófise, 
tiroide e supra-renal) 

Ademar 
Caetano de 
Assis Filho 

ademar@ufg.br 2 

 18/03/2021 as 
9:00 formulário 

virtual 
disponibilizado 

pelo e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DAS INSCRIÇÕES 

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

com aprovação no componente curricular pleiteado. Há tutoriais para os monitores na página da 

PROGRAD: 

https://monitoria.jatai.ufg.br/p/25034-tutorial-para-monitor 

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

complementar, até dia 17/03/2021:  

 

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. A aprovação no processo seletivo para duas disciplinas não dá o direito 

para o aluno ser monitor em ambas as disciplinas. 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1.O exame de seleção está definido na coluna Data/Hora/Local do Quadro 1.  

4.2 As avaliações ocorrerão nos dias 18 e 19/03/2021, conforme cronograma (Anexo I) do Edital 

PROGRAD do Processo Seletivo de Monitoria da Medicina UFJ n. 04/2021. 

4.3 Previamente ou no momento da realização das provas o candidato deverá obrigatoriamente 

entregar o extrato acadêmico (por e-mail para o professor), 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. 

4.4 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. 

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

4.6 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). 

4.7 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); 

SIGAA        Portal Discente         Monitoria        Inscrever-se em Seleção de Monitoria 

Buscar oportunidades        Monitoria 

https://monitoria.jatai.ufg.br/p/25034-tutorial-para-monitor


II - maior percentual de carga horária integralizada; 

III - maior média relativa. 

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

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

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

outros critérios de seleção, enviará, até o dia 24/03/2021, 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 24/03/2021 nos canais oficiais da Unidade 

Acadêmica 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 25/03/2021, por meio do preenchimento e envio do formulário 

“Solicitação De Recurso Contra os Resultados do Processo Seletivo de Monitoria” (ANEXO I), via 

e-mail: monitoria.cisau.jatai@ufg.br. 

5.3. O resultado final, após análise de recursos, será divulgado dia 26/03/2021 nos canais oficiais 

da Unidade Acadêmica 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 26/03/2020. 

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 26 a 28/03/2021, 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 26/03/2021 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 e validação do mesmo pelo orientador. 

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 

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

o discente possa concorrer a vagas em editais de monitoria subsequentes, de acordo com o Artigo 

20 da Resolução CEPEC 1604/2018. 

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

Graduação da Regional de Jataí. 

 

 

 



 

 

Jataí, 10 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Berendina Bouwman 

Coordenadora de Monitoria  

Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde 

Saúde da UFJ 

Profa. Dra. Patrícia Leão da Silva Agostinho 
Vice Diretora da Unidade Acadêmica de Ciências 

da Saúde da UFJ 



 

ANEXO I 

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 março de 2021. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 


