
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Coordenação do Curso de Graduação em Medicina
Avenida Para, 1720 - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 

Telefone: +55 (34) 3225-8620 - www.famed.ufu.br/graduacao/medicina - ccmedi@ufu.br 
  

EDITAL COMED Nº 2/2022

14 de setembro de 2022

Processo nº 23117.068519/2022-05

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES

SEMESTRE 2022/1

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

 

A Pró-reitoria de Graduação e a Coordenação do Curso de Graduação em Medicina fazem saber aos estudantes
interessados que estarão abertas as inscrições para seleção de monitores nos cursos de graduação, de acordo com o
disposto na Resolução Nº 15/2011 - TÍTULO IX do CONGRAD/UFU, que fixa normas para função de monitoria nos
cursos de graduação

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. Período de inscrições: 20/09/2022 até 23/09/2022.

1.2. Plataforma: as inscrições deverão ser realizadas via e-mail da Coordenação do Curso de Graduação em
Medicina - Monitoria (monitoriamedicinaufu@gmail.com), com o Assunto "INSCRIÇÃO MONITORIA 2022/1" e com
todos os documentos anexados, de acordo com os itens 1.3 a 1.17  deste edital.

1.3. O(A) candidato(a) a monitor(a):

1.4. Deverá estar regularmente matriculado e ter cursado no mínimo um semestre no Curso de Graduação
em Medicina da UFU;

1.5. Deverá ter cursado, com aproveitamento, o componente curricular para o qual irá se inscrever;

1.6. Deverá dispor de 12 horas semanais, sem prejuízo de suas a�vidades escolares;

1.7. Não poderá vincular-se a um mesmo componente curricular por período superior a dois semestres
le�vos, alternados ou não;

1.8. Somente poderá exercer monitoria remunerada, no máximo, por dois semestres le�vos, alternados ou
não;

1.9. É vedado exercer, simultaneamente, monitoria em mais de um componente curricular;

1.10. Fará jus ao cer�ficado, desde que esteja, devidamente, cadastrado e tenha apresentado o relatório
final até o primeiro mês do semestre le�vo seguinte.

1.11. O estudante deverá apresentar CONTA CORRENTE de qualquer banco e de sua �tularidade para o
recebimento da bolsa de monitoria.

1.12. Documentos exigidos para inscrição (deverão ser anexados ao e-mail):

1.13. Atestado de matrícula atualizado (acesso no Portal do Aluno).

1.14. Histórico Escolar atualizado, comprovando ter concluído com aproveitamento o componente
curricular para o qual irá se inscrever (acesso no Portal do Aluno).

1.15. Formulário de inscrição (anexo I).

1.16. Declaração de que dispõe de 12 horas semanais para o exercício da monitoria pleiteada, sem prejuízo
de suas a�vidades escolares (anexo II).
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1.17. Todos os candidatos concorrerão, simultaneamente, às vagas remuneradas e não remuneradas. A
bolsa será des�nada ao candidato que ob�ver melhor classificação. Se o candidato optar por não receber a bolsa ou
não puder recebê-la (item 7.2 deste edital), deverá informar a coordenação de curso imediatamente. Neste caso, a
bolsa será des�nada ao próximo candidato, respeitada a ordem de classificação.

 

2. DAS VAGAS

2.1. O quadro abaixo apresenta o número de vagas de monitoria para os componentes curriculares
ofertados pelo Curso de Medicina.

  VAGAS
CÓDIGOS COMPONENTES CURRICULARES REMUNERADAS NÃO REMUNERADAS TOTAL DE VAGAS

ICBIM31303 Das Moléculas aos Tecidos - Bioquímica 01 02 03
ICBIM31103 Das Moléculas aos Tecidos - Histologia - 02 02

FAMED39513 Anatomia Palpatória 01 05 06
FAMED31301 Saúde Cole�va III - 02 02
FAMED31503  Medicina Integrada II - Anatomia Patológica - 01 01

TOTAL 02 12 14

3. DA SELEÇÃO

3.1. O processo sele�vo será realizado pela Coordenação do Curso de Graduação em Medicina.

3.2. As avaliações serão classificatórias e eliminatórias.

3.3. A seleção dos(as) candidatos(as) para o preenchimento das vagas apresentadas no quadro acima será
feita considerando-se os seguintes critérios:

 

DAS MOLÉCULAS AOS TECIDOS - BIOQUÍMICA

 

Pré-requisito para inscrição: Aprovação no componente curricular Das Moléculas aos Tecidos.

Avaliação: Prova de múl�pla escolha.

Data de aplicação: 03/10/2022.

Horário: 14:00.

Local: Sala 231 - Bloco 2E - Laboratório de Biofisicoquímica (LaBFiQ) do Ins�tuto de Biotecnologia da UFU.

Conteúdo programá�co: Conteúdos de Bioquímica do módulo temá�co Das Moléculas aos Tecidos do curso de
Medicina da UFU.  
Critério de desempate: Desempenho acadêmico no componente curricular Das Moléculas aos Tecidos.

 

 

DAS MOLÉCULAS AOS TECIDOS - HISTOLOGIA

 

Pré-requisito para inscrição: O estudante deverá estar matriculado do 2º ao 8º período.

Avaliação: Prova escrita.

Data de aplicação: 28/09/2022.

Horário: 11h30min.

Local: Sala 201 - bloco 8C.

A prova terá duração máxima de 1 (uma) hora e duração mínima de 30 (trinta) minutos. 



Conteúdo programá�co: Tópicos de Bio�sica Analí�ca; Estrutura e função das biomoléculas; Estrutura das células e
do inters�cio; Metabolismo geral; Estrutura e função dos quatro tecidos fundamentais; Bases da Gené�ca;
Embriogênese. 

Critérios de desempate: 

1º. Desempenho acadêmico no componente curricular Das Moléculas aos Tecidos.

2º. Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) atualizado.

 

 

ANATOMIA PALPATÓRIA

 

Pré-requisito para inscrição: Histórico Escolar, comprovando aprovação, com aproveitamento mínimo de 60% no
componente curricular Anatomia Palpatória, e matrícula no Curso de Graduação em Medicina, incluindo a análise do
Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) atualizado.

Avaliação: Escrita e Prá�ca.

 Prova Escrita: 40 pontos.
 Prova Prá�ca: 60 pontos.

Data de aplicação: 03/10/2022.

Horário: 17h30min.

Local: Bloco 4K - Laboratório de Simulação.

Conteúdo programá�co: Princípios e prá�cas da palpação, Membros Superiores , Membros Inferiores, Quadril e
Coluna Vertebral.

Critérios de desempate: 1º. Desempenho acadêmico no componente curricular de Anatomia palpatória; 2º.
Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) atualizado.

 

 

SAÚDE COLETIVA III

 

Pré-requisito para inscrição:

- Ter alcançado aproveitamento mínimo de 80% no Módulo Saúde Cole�va III.

- Ter disponibilidade para comparecer integralmente nas vivências presenciais nas escolas nos dias 09, 23 e
30/06/2022, no turno da tarde, para as prá�cas de Educação e Promoção em Saúde.

 Avaliação: Prova escrita.

 Data:  03/10/2022.

 Horário: 18h30min.

 Local: Será definido e informado posteriormente aos candidatos.

A prova terá duração total máxima de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos e duração mínima de 1 (uma) hora.

NÃO será permi�do o uso de tablets, notebooks, smartphones e/ou qualquer outro disposi�vo eletrônico durante a
realização da prova. Se quaisquer a�tudes nesse sen�do forem verificadas, o(a)   candidato(a) envolvido(a) será
eliminado(a) da seleção de monitores.

Também NÃO será permi�da a consulta a qualquer �po de material ou a qualquer outro(a) candidato(a). Se
quaisquer a�tudes nesse sen�do forem verificadas, os(as) candidatos(as) envolvidos(as)   serão eliminados(as) da
seleção de monitores.

O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de documento de iden�ficação com foto, bem como com
caneta esferográfica preta ou azul. À exceção do caderno de provas, NÃO serão  fornecidos materiais para a



realização das provas, assim como também não serão fornecidos lanches ou similares, podendo o(a) candidato(a)
leva-los ou não.

Provas realizadas a lápis, lapiseira ou similares, NÃO serão corrigidas e o(a) candidato(a) automa�camente
eliminado(a) da seleção.

Para evitar a iden�ficação do(a) candidato(a) na correção das provas, a cada um(a) será atribuído número de
iden�ficação aleatório, cabendo ao(à) candidato(a) verificar se o número presente no seu caderno de respostas
corresponde exatamente ao seu número de iden�ficação.

Para fins de soma e classificação, as questões obje�vas terão valor total de 20 (vinte) pontos e a questão discursiva
terá valor total de 10 (dez) pontos, pontuações essas que terão uso exclusivo neste processo sele�vo, não sendo
atribuídas e nenhum componente curricular.

Conteúdo programá�co: Normas para a Monitoria na UFU, Salutogênese, Metáforas da Enfermidade, Promoção e
Prevenção em Saúde, Polí�ca Nacional de Promoção da Saúde, Educação em Saúde Educação Popular em Saúde,
Polí�ca Nacional de Educação Popular em Saúde, Grupos com a Comunidade, Educação em Saúde no âmbito do
Programa Saúde Escolar.

A prova de seleção constará de 20 (vinte) questões obje�vas (múl�pla escolha, verdadeiro ou falso e relacionar
colunas) e uma questão discursiva, sendo que a parte obje�va da prova é eliminatória e a questão discursiva
classificatória. Ressalta-se que somente terão a questão discursiva corrigida os(as) 10 (dez) candidatos(as) que
a�ngirem a maior nota na prova obje�va. A classificação final dos(as) 10 (dez) primeiros(as) classificados na prova,
levará em consideração exclusivamente o desempenho na questão discursiva.

Serão considerados critérios de desempate para a classificação dos(as) candidatos(as) em ambas as etapas, na
seguinte ordem:

Nota ob�da no componente curricular Saúde Cole�va III (quem obteve a maior nota, fica na classificação acima no
desempate);

Período que está cursando em 2021.2 (quem está cursando períodos mais avançados no curso em 2021.2 fica na
classificação acima no desempate);

Idade (quem �ver mais idade fica na classificação acima no desempate).

 

 
 

MEDICINA INTEGRADA II - ANATOMIA PATOLÓGICA

 

Pré-requisito para Inscrição: O estudante deverá estar matriculado do 6°, 7º ou 8º período do curso de Medicina.

Avaliação: Prova Teórico-Prá�ca. Será considerado aprovado o estudante que ob�ver aproveitamento mínimo de
70% na avaliação.

Data: 29/09/2022.

Horário: 8h30min.

Local: Laboratório didá�co de Patologia - I.

Conteúdo programá�co:

- Degenerações: conceito, classificação, degeneração hidrópica e hialina, esteatose, lipidose.

- Morte celular: Necrose e Apoptose.

- Amiloidose.

- Cicatrização.

- Pigmentações patológicas.

- Distúrbios hemodinâmicos: Hiperemia e hemorragia; Embolia e trombose; Isquemia e infarto; Edema; Choque.

- Inflamação: conceito, causas, fenômenos irrita�vos, vasculares e exsuda�vos.



- Inflamação granulomatosa.

- Metaplasia; Displasia; Neoplasia: conceito e morfologia geral.

- Célula neoplásica maligna: caracterís�cas gerais, morfologia e comportamento.

- Metástase.

Critérios de desempate:

a) Desempenho acadêmico em Anatomia Patológica do componente curricular Medicina Integrada II.

b) Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) atualizado.

Referências

KUMAR, Vinay; ASTER, Jon C.; ABBAS, Abbas.Robbins &Cotran Patologia-Bases Patológicas das Doenças. 9. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier Brasil, 2016.

BRASILEIRO FILHO, G (Ed.). Bogliolo Patologia.9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CADASTRO DE MONITORES

4.1. Os resultados da seleção de Monitores para o Semestre 2022/1 serão divulgados pela Coordenação do
Curso de Graduação em Medicina, no dia 05/10/2022, às 17:00 horas, no site da Faculdade de Medicina (FAMED) –
 www.famed.ufu.br.

4.2. O candidato classificado para a vaga de monitor remunerado deve enviar à coordenação os dados
bancários para cadastramento das Fichas pelo Setor de Projetos (SEPDE-UFU).

4.3. Observação: Foi autorizado que o edital de monitoria para o curso de Medicina no semestre 2022/1
siga o calendário especial aprovado. Por isso, excepcionalmente neste semestre, todas as fichas de cadastro de
monitores serão preenchidas pelo Setor de Projetos (SEPDE - UFU). O(a) candidato(a) aprovado(a) não
deverá preencher a ficha no SISGRAD.

4.4. A coordenação do curso informará quando todas as fichas es�verem preenchidas. Após receber o
informe da coordenação, o(a) candidato(a) aprovado(a) deverá acessar o site www.sisgrad.prograd.ufu.br. e imprimir
a ficha.

4.5. Caberá ao(à) candidato(a) selecionado(a) a responsabilidade de encaminhar digitalizada (no formato
PDF) à Coordenação do Curso de Medicina, via e-mail (monitoriamedicinaufu@gmail.com), a Ficha de Cadastro de
Monitor(a) (remunerado ou não-remunerada) preenchida, constando a assinatura do(a) discente e do(a) docente
orientador(a). A Ficha de Cadastro de Monitor(a) está disponível no site: www.sisgrad.prograd.ufu.br.

4.6. ENVIO DAS FICHAS DE CADASTRO DE MONITOR(A) AO E-MAIL DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE
MEDICINA: até 13/10/2022.

5. INÍCIO DO EXERCÍCIO DA MONITORIA PARA O SEMESTRE 2022/1:

5.1. A a�vidade de monitoria para o Semestre 2022/1 está prevista para o período de de 30/09/2022
a 30/12/2022.

5.2. Data de entrega do relatório final: de 30/12/2022 até 30/01/2023.

5.3. O exercício da monitoria será desenvolvido ao longo do 1º Semestre le�vo de 2022.

6. DAS BOLSAS DE MONITORIA

6.1. Serão des�nadas 02 bolsas de monitoria mensais, durante 03 (três) meses, no valor de R$ 240,00
(duzentos e quarenta reais) cada, que serão distribuídas conforme o quadro de vagas apresentado no item 2 deste
edital.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O exercício da monitoria (remunerada e não-remunerada) não implica em vínculo emprega�cio com a
Ins�tuição;

7.2. O estudante não pode receber outra remuneração de qualquer natureza da UFU ou de outras agências
e/ou ins�tuições nacionais ou estrangeiras, durante a vigência da bolsa deste Programa. Não são consideradas, neste
item, as bolsas de assistência estudan�l;

http://www.famed.ufu.br/
http://www.sisgrad.prograd.ufu.br/Account/Login?ReturnUrl=%2F
http://www.sisgrad.prograd.ufu.br/Account/Login?ReturnUrl=%2F


7.3. O simples ato de inscrição para o processo sele�vo de monitores para o ano de 2022 obriga o
candidato, desde logo, a observar as normas con�das neste edital, na resolução 03/2002 do CONGRAD e nas
orientações disponibilizadas em h�p://www.prograd.ufu.br/monitorias; 

7.4. O candidato que, ao inscrever-se no processo sele�vo, apresentar informações ou documentação falsa
e não atender às normas es�puladas neste edital, não será admi�do como monitor, mesmo que tenha sido
aprovado;

7.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação da UFU, mediante proposta dos
Colegiados de Curso;

7.6. Este Edital deverá ser divulgado em plataformas acessíveis aos alunos.

8. DOS ANEXOS

8.1. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

Anexo I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: MONITORIA – SEMESTRE 2021/2 (SEI nº 3932753 ).

Anexo II – DECLARAÇÃO (SEI nº 3932764 ).

9. DOS ANEXOS

9.1. O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, Pregoeiro (validador) e pela
autoridade responsável por sua aprovação, com fulcro no Regimento Interno da UFU, cujos fundamentos passam a
integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Documento assinado eletronicamente por Nilton Pereira Junior, Coordenador(a), em 20/09/2022, às 13:58,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 3919909 e o código CRC 5995FB85.

ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: MONITORIA – SEMESTRE 2021/2

 Estudante:

 Matrícula:  CRA Geral:

 E-mail:  Telefone: (    )             

 CPF:   RG:

 Componente Curricular:      

 (      ) Das Moléculas aos Tecidos - Bioquímica

 (      ) Das Moléculas aos Tecidos – Histologia                

 (      ) Anatomia Palpatória

http://www.prograd.ufu.br/monitorias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 (      ) Saúde Coletiva III

 (      ) Medicina Integrada II - Anatomia Patológica

 

 Documentos:

 (      ) Atestado de Matrícula

 (      ) Histórico Escolar

 (      ) Declaração (12h/semana)

 

 

 Período da Monitoria: 30/09/2022 a 30/12/2022

 

 Uberlândia, ______  de setembro de 2022.

 

         ____________________________________________________

Assinatura do(a) aluno(a)

 

 

ANEXO II

DECLARAÇÃO

 

Eu, _________________________________________________________________  aluno(a) do _____ período do Curso de
Graduação em Medicina, matrícula nº    _________________, declaro dispor de 12 horas semanais, durante o semestre 2022/1,
para o exercício da monitoria pleiteada, sem prejuízo de minhas a�vidades escolares.
 
 
Uberlândia, _______ de setembro de 2022.
 
 
 

__________________________________________________________________________

  Assinatura do(a) aluno(a)

 

 



Referência: Processo nº 23117.068519/2022-05 SEI nº 3919909


