
 

 

EDITAL Nº 01/2020 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO CURSO DE 
MEDICINA DO UNIFAMINAS 

 

O Centro Universitário FAMINAS Muriaé - UNIFAMINAS, por meio da Coordenação do Curso de Medicina, torna 

pública à comunidade acadêmica a abertura do processo seletivo para Monitorias de acordo com o que estabelece 

o presente Edital e em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina deste Centro Universitário.  

 

1- OBJETIVO:  

1.1 - Fomentar no aluno o interesse pela carreira docente e pelas rotinas do trabalho de pesquisa; 

1.2 - Intensificar a cooperação do corpo discente e a interação entre estudantes de diferentes períodos letivos;  

1.3 - Aprofundar conhecimentos teóricos e práticos da disciplina a que estiver ligado o Monitor, por meio da 
capacitação para transmissão do conhecimento acumulado;  

1.4 - Atender, com a orientação do Coordenador de Curso, à demanda de alunos com interesse em aprimorar seus 
conhecimentos em determinado conteúdo do curso matriculado;  

1.5 - Oportunizar, com a orientação do professor da disciplina, o nivelamento do conhecimento do corpo discente 
nas disciplinas.  

2 - CRONOGRAMA:  

2.1 -  Inscrições: 10/02 A 14/02/2020 

2.2 – Avaliação Escrita: 19/02/2020 às 19 horas - Local a Confirmar 

2.3 -  Divulgação Resultado: 28/02/2019 

2.3 - Reunião com Classificados: 03/03/2019 

2.4 - Início das Atividades de Monitoria: 03/03/2020 

3 - HORÁRIO E CARGA HORÁRIA DA MONITORIA E RECONDUÇÃO DE MONITORIA 

3.1 - O cronograma do horário, para cumprimento da monitoria, será definido em comum acordo com Professor 

da disciplina, de acordo com o horário disponível do acadêmico, não podendo comprometer suas atividades 

acadêmicas. O acadêmico que não possui carga horária disponível para o exercício pleno da monitoria será 

desclassificado do processo de seleção. 

3.2- O início da monitoria dar-se-á a partir do dia 03/03/2020 e seu término acompanhará o calendário escolar.  



 

 

3.3 - Carga Horária total mínima: 200 horas semestrais. 

3.4 - Duração mínima da monitoria: 1 semestre letivo, podendo ser reconduzido por mais 1 semestre letivo, 

obedecendo os critérios de inscrição e seleção, condicionado ao resultado da avaliação da monitoria exercida na 

respectiva unidade curricular realizada pelo professor supervisor, com anuência da Coordenação do curso. 

3.5 - A Coordenação do curso exercerá a supervisão do processo seletivo, observadas as disposições do 

Regulamento da Monitoria; 

4 - CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO: 

4.1- Disponibilidade máxima de 10 horas semanais, sendo 06 horas presenciais e 04 horas semipresenciais; 

4.2- Ter cursado a unidade de ensino que pretende atuar como monitor com aproveitamento igual ou superior a 

75 (setenta e cinco) pontos; 

     4.3- Estar quite com a Secretaria Acadêmica, Biblioteca e Tesouraria do UNIFAMINAS. 

5 - PRAZO DE INSCRIÇÃO: 

5.1- As inscrições deverão ser efetivadas através do protocolo eletrônico direcionado à Coordenação do Curso 

de Medicina no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020, até as 23h59. (Não aceitaremos inscrições por e-mail); 

5.2- O aluno poderá candidatar-se em apenas uma única disciplina; 

5.3- As vagas disponíveis estão descritas na Tabela 1, anexa a este Edital. 

6 - DO PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO: 

6.1- O processo de seleção, obedecendo às características das unidades de ensino, será realizado pelo professor e 

deverá ser constituído por análise do histórico escolar, prova escrita e ou prática e entrevista, totalizando 100 

pontos;  

6.2- Caberá à Coordenação do Curso definir os dias de aplicação das provas, promovendo sua divulgação, mediante 

afixação no quadro de avisos destinado a esse fim; 

6.3- Realização da prova escrita no valor de 100 pontos (duração de 01h40min.).  

6.4- Não haverá revisão de prova; 

6.5- Será desclassificado nesta etapa o candidato que: 

a) Obtiver nota na prova escrita inferior a 70 pontos; 

b) Não tiver aprovação mínima de 75 pontos na disciplina que pretende atuar; 

c) Estiver em débito com Secretaria, Biblioteca e Tesouraria; 



 

 

 

6.6 - SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO: 

a) Será classificado o candidato que obtiver, no mínimo, 75 pontos na prova escrita e entrevista. O mínimo 

é 70. Os candidatos serão classificados, em ordem decrescente pela nota obtida.  

b) Em caso de empate, o critério de desempate dar-se-á em favor do candidato que apresentar a maior nota 

na disciplina em que pretende atuar. Caso persista o empate o desempate dar-se-á em favor de quem 

tiver maior idade. 

7 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

7.1- A divulgação do resultado final será através do site do UNIFAMINAS, conforme data do Edital. 

8 - BENEFÍCIOS AO ALUNO MONITOR:  

8.1- Experiência para o desenvolvimento acadêmico e profissional;  

8.2- Oportunidade de relacionamento com a comunidade acadêmica; 

8.3- Horas de atividade complementar e declaração de monitoria (conforme Manual de Atividades 

Complementares);  

8.4- Possibilidade de pontuação na avaliação curricular dos processos seletivos de Residência Médica 

credenciados pelo CEREM-MG (Comissão Estadual de Residência Médica) 

8.5- Direito a inscrição gratuita em Eventos Internos promovido pelo UNIFAMINAS.  

8.6- Ajuda de Custo mensal, para o candidato Classificado em primeiro lugar na disciplina inscrita. 

  8.7 - Os casos omissos serão decididos pela coordenação da disciplina com o aval da coordenação do Curso de 

Medicina.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DISCIPLINA VAGAS 

1 Anatomia Humana I 2 

2 Anatomia Humana II  4 

25 Atenção à Saúde I 1 

26 Atenção à Saúde II 1 

27 Atenção à Saúde III 1 

3 Biologia Celular e Histologia 2 

4 Bioquímica 2 

5 Embriologia 1 

6 Farmacologia I 2 

7 Farmacologia II 2 

8 Fisiologia I 2 

9 Fisiologia II 2 

10 Habilidade Médicas III 2 

11 Habilidades Médicas I 2 

12 Habilidades Médicas II 2 

13 Histologia dos Sistemas 2 

14 Microbiologia 2 

15 Neuroanatomia 2 

16 Parasitologia  2 

17 Patologia Geral 2 

18 Patologia Médica 2 

28 Propedêutica Clínica Médica Laboratorial 1 

19 Saúde da Criança e do Adolescente II 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 1: DISCIPLINAS E NÚMERO DE VAGAS EM 2020-1 

 

 

 

Muriaé, 07/01/2020 

Coordenação do Curso de Medicina             

 

20 Saúde da Mulher II 2 

21 Saúde do Adulto I 2 

22 Saúde do Adulto III 2 

23 Semiologia da Criança e do Adolescente 2 

24 Semiologia do Adulto 2 


