PROGRAMA DE MONITORIA

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA
2015.1
Comunicamos aos alunos do curso de MEDICINA que estão abertas as inscrições para
a monitoria do componente curricular Clínica Integrada II (Semiologia Médica e
Mental) conforme orientação abaixo:
I – PRÉ – REQUISITOS: Ter concluído o componente curricular e ter sido aprovado sem
prova final, alunos que cursarão o oitavo, nono ou décimo semestre em 2014.2
II – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO:
- Histórico escolar atualizado
- Ficha de inscrição (disponível na secretaria acadêmica)
- Anamnese completa com lista de problemas e formulação diagnóstica (de algum
paciente atendido previamente)
III – DATA E LOCAL DE INSCRIÇÃO:
- Período: 20 de outubro a 7 de novembro 2014
- Local: Secretaria Acadêmica de Brotas

- Horário: 7h30 a 16h30
Obs.
1- Será permitida a inscrição em, no máximo, dois componentes curriculares por processo seletivo,
entretanto, se aprovado, só poderá exercer uma única monitoria, desde que aprovado no
componente curricular correspondente.
2- O candidato que, no momento da inscrição, optar realizar dois processos seletivos, deverá
classificar entre a primeira e a segunda opção. Em caso de aprovação nos dois componentes
curriculares, será considerada a escolha para a primeira opção.
3- Ter disponibilidade de tempo para cumprir as atividades programadas no projeto da monitoria,
sem conflito entre os horários das atividades da monitoria e os horários das atividades dos
componentes curriculares vinculados ao semestre em que exercerá a monitoria.
4. Serão convocados para a entrevista aqueles que tirarem no mínimo nota sete na avaliação
teórica.

IV – SELEÇÃO:

Período - 20.11 a 05.12.14

Avaliação teórica

Data
24/11/2014

Horário
14h

Sala
107

Avaliação prática

__

__

__

28/11/2014

14h

203

Entrevista

- Assuntos da avaliação teórica - Semiologia médica

Mod-SECB

1.

Dor torácica

2.

Insuficiência Cardíaca Congestiva

3.

Hipertensão arterial

4.

Diabetes Mellitus

5.

Hipo e Hipertireoidismo
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6.

Infecção do trato urinário

7.

Febre

8.

Infecção de vias aéreas inferiores

9.

Rino-sinusite e asma

10. Dispepsia
11. Anemia
12. AVC
13. Doença articular
14. Infecção do trato urinário

Assunto Semiologia Mental
História Psicossocial
V – VAGAS: Estão sendo disponibilizadas 10 vagas.
VI – DURAÇÃO DA MONITORIA: ( ) Semestral

( X ) Anual

VII – CARGA HORÁRIA TOTAL: 160 horas
VIII – CARGA HORÁRIA SEMANAL: 8 horas
IX – RESULTADO: 12 a 16 de dezembro de 2014 (Local: site e murais)
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