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O Componente Curricular Biomorfofuncional I e II - 

Fundamentos Macroscópicos oferta um Programa de Monitoria que 

visa formar facilitadores do estudo da Anatomia para que possam 

colaborar no processo de ensino e aprendizagem, de modo a torná-

lo mais prazeroso e eficaz. 

O Programa de Monitoria da Bahiana é regulamentado por 

normas aprovadas em 2013, sob as quais nossa monitoria se 

sustenta, estando disponível no Manual do Estudante da Bahiana. 

(ANEXO I). 

Os/as monitores/as terão a oportunidade de se aprofundar nos 

estudos da Anatomia e, ao mesmo tempo, adquirir conhecimentos, 

habilidades e atitudes relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem, ajudando seus/suas colegas a ter uma 

primeira aproximação com o corpo humano, a partir de uma 

observação macroscópica realizada com respeito e admiração pela 

sua maravilhosa complexidade. Com o objetivo de evitar estresses 

desnecessários, faz parte, também, do papel do/a monitor/a criar um 

clima colaborativo e acolhedor e auxiliar os/as estudantes a entender 

que estes momentos são só iniciais e que haverá muitos outros, 

durante todo curso, os quais possibilitarão, paulatinamente, uma 

maior compreensão do funcionamento do corpo humano.  

Os/as monitores/as devem partilhar e desenvolver durante o 

período da monitoria um valor muito importante para a Bahiana, 

contido em sua missão, que é o desejo de aprender e ensinar, 

compartilhando conhecimento científico e trocando experiências. 

Caso o/a monitor/a de anatomia, após o término da Monitoria 

de Fundamentos Macroscópicos, deseje continuar na função de 

monitor/a por mais um período (6 meses), pode se candidatar para a 

Monitoria de Anatomia, ligada ao componente curricular de 

Introdução à Técnica Operatória, que tem como pré-requisito ter 

cursado a Monitoria de Fundamentos Macroscópicos. 



São atividades previstas para os/as monitores/as, além do 

auxílio nas atividades práticas, a participação em projetos de 

Extensão como a organização da Jornada de Anatomia Médica 

(JAMEB), e outros que estejam contidos no planejamento semestral 

das atividades da Monitoria, como o Projeto “Anatópolis – Um 

Universo Anatômico de Cultura e Artes”, onde a Anatomia é 

apresentada por meio da pintura, música, poesia e filosofia. A 

Monitoria também oferece a oportunidade de desenvolver a 

responsabilidade social, engajando os/as monitores/as no Projeto do 

Núcleo Comum denominado “Ser Bahiana é ter saúde na veia”, numa 

campanha de doação de sangue para os alunos recém-ingressos de 

todos os cursos do 1º semestre, entendida como um compromisso 

semestral em promover ciência ajudando ao próximo. 

Com relação às atividades de pesquisa, a monitoria realiza 

trabalhos na área de Educação Médica que, inclusive, têm recebido 

menções honrosas nas últimas edições do Congresso Brasileiro de 

Anatomia e do Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM).  

O Programa de Monitoria Biomorfofuncional I e II - 

Fundamentos Macroscópicos também busca desenvolver entre os 

monitores/as a compreensão de que o conhecimento mais 

aprofundado sobre funcionamento do corpo humano biológico é só 

uma parte do que é necessário para se tornar um excelente médico, 

sendo necessário igual empenho para entender o ser humano como 

um todo, resultado da interação entre o biológico, o psíquico, o social, 

o espiritual, o emocional, enfim, entender a alma que esse corpo 

carrega, respeitando esse outro ser como um semelhante. Isso não 

se adquiri só por meio de livros ou artigos científicos, sendo muito 

importante o exercício de valores éticos tais como respeito mútuo, 

solidariedade, colaboração em vez de competição, compaixão e 

união, valores esses trabalhados o tempo todo pela Monitoria.  

Competência, disciplina, sistematização, padronização e 

organização, alicerçados num estilo peculiar leve e alegre de ser 

monitor, são marcas desta Monitoria. Nossos/as monitores/as 

encontram um ambiente que possibilita um grande crescimento 

pessoal e profissional, e propicia um sentimento de pertencimento 

que levam pelo resto de suas vidas.  



Estamos esperando por vocês, ansiosamente, pois novos dez 

membros se juntarão a este grupo que se sente como uma grande 

família.  

Até breve e um abraço a todos! 

 

Prof. Rinaldo Antunes Barros 

Coordenador Docente do Programa de Monitoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamentação do Processo Seletivo da Monitoria 

Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos 

De acordo com o previsto no Regimento da Instituição, com as 

normas e procedimentos apresentados em Edital divulgado em Portal 

Oficial da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), 

complementado por este Manual do Candidato e outras informações 

oficialmente divulgadas, o Programa de Monitoria, no uso de suas 

atribuições legais, TORNA PÚBLICA a abertura das inscrições para 

o Processo Seletivo de 2019.2 para ingresso na Monitoria 

Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos do Curso de 

Medicina da EBMSP, realizado sob a responsabilidade do 

coordenador docente da Monitoria, sob égide ditadas pelas 

normatizações institucionais do Programa de Monitoria da Bahiana 

nas condições descritas a seguir. 

VAGAS 

Serão oferecidas 10 (dez) vagas para o Curso de Medicina para o 

Processo Seletivo 2019.2. 

INSCRIÇÕES 

Período 

As inscrições serão realizadas no período de 25/04/2019 à 

06/05/2019.  

Modalidade 

A inscrição será realizada na modalidade Presencial na Secretaria da 

Unidade Acadêmica do Cabula da EBMSP, nos dias de 2ª à 5ª Feira, 

das 7h às 16h30, e às 6ª Feiras, das 7h às 15h30, no período 

anteriormente mencionado. 

Procedimentos 

a) Ler este Manual do Candidato disponível no site da Bahiana para 

dowload juntamente ao edital da Monitoria; 



b) Preencher a Ficha de Inscrição Personalizada do Programa de 

Monitoria Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos 

disponível em ANEXO II desse Manual com letra de forma legível; 

c) Solicitar previamente o Histórico Escolar pelo Portal do Aluno no 

Sagres Portal ou na Secretaria Acadêmica do Cabula; 

d) Entregar na Secretaria da Unidade Acadêmica do Cabula, a Ficha 

de Inscrição do Programa de Monitorias juntamente com o Histórico 

Escolar, assim como a Ficha de Inscrição Personalizada da Monitoria 

Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos devidamente 

preenchida com 01 foto 3x4 recente;  

e) Cinco dias úteis anteriormente ao dia da 1ª Etapa do Prosel, será 

enviado um email institucional confirmatório validando se a inscrição 

foi efetivada adequadamente; 

f) Consultar o local de realização das avaliações neste Manual. 

A inscrição somente se efetivará com o preenchimento adequado de 

todos os campos da Ficha de Inscrição Personalizada da Monitoria 

Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos, além de 

anexado o Histórico Escolar e 01 foto 3x4, caso contrário será 

desconsiderada, mesmo que tenha preenchida a Ficha de Inscrições 

do Programa de Monitorias da Secretaria da EBMSP. 

Sob nenhuma hipótese ou justificativa, serão aceitas inscrições fora 

do prazo estabelecido nesse Manual, conforme publicação de Edital, 

mantendo fiel cumprimento aos prazos institucionais. 

Poderão inscrever-se no Processo Seletivo dessa Monitoria, 

candidatos que estejam regularmente matriculados no 2º semestre 

2019.1 do Curso de Medicina da Escola Bahiana de Medicina e 

Saúde Pública, observando-se o seguinte: 

a) Não poderá ter sido submetido a exame final no Componente da 

Biomorfofuncional I e II; 

b) O candidato não poderá desempenhar atividades em duas 

monitorias simultâneas ou em grupos de iniciação científica; 



É de inteira responsabilidade do candidato a veracidade dos dados 

informados para a efetivação da inscrição, inclusive endereço, e-

mails, números de telefones, sem os quais a inscrição poderá ser 

cancelada. 

FORMAS DE INGRESSO 

O ingresso na Monitoria Biomorfofuncional I e II – Fundamentos 

Macroscópicos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública far-

se-á pela convocação do candidato que participou de todas as 

Etapas do Processo Seletivo 2019.2 após aplicação dos critérios de 

eliminação, desempate e classificação final. 

MODELO DE SELEÇÃO 

Para o ingresso na Monitoria Biomorfofuncional I e II – Fundamentos 

Macroscópicos, o candidato submeter-se-á a um Processo de 

Seleção compreendido por três etapas, complementares e 

obrigatórias, estruturadas da seguinte forma: 

PRIMEIRA ETAPA – Avaliação Discursiva de Conhecimentos de 

Anatomia, com duração de 01 (uma) hora e 40 (quarenta) minutos 

que tem caráter eliminatório e habilita o candidato para a Segunda 

Etapa. Será constituída por 10 (dez) questões abertas projetadas 

com duração de 10 (dez) minutos para cada, elaboradas com base 

nos seguintes conteúdos: Anatomia do Sistema Linfóide, 

Anatomia do Sistema Hematopoiético, Anatomia do Sistema 

Osteomuscular, Anatomia do Sistema Circulatório, Anatomia do 

Sistema Respiratório, Anatomia do Sistema Digestório, 

Anatomia do Sistema Urinário, Anatomia do Sistema Reprodutor 

Masculino e Anatomia do Sistema Reprodutor Feminino. As 

questões dessa avaliação serão elaboradas a partir de um eixo 

temático com Casos Clínicos, tratando os conteúdos da Anatomia 

ligados aos aspectos clínicos, ressaltando que não serão cobrados 

diretamente conteúdos de diagnósticos patológicos para confecção 

das respostas, embora os mesmos possam estar permeados nos 

Casos Clínicos para nortear a linha de raciocínio clínico e obtenção 

da resposta final de Anatomia. Poderão ser contemplados, nessa 

avaliação, assuntos abordados ao longo dos demais componentes 



do 1º e 2º Semestre do curso de Medicina, de forma integrada, 

transversal e transdisciplinar, objetivando avaliar as habilidades e 

competências cognitivas desenvolvidas pelo candidato e sua 

capacidade de compreender, analisar, estabelecer correlações e 

fazer inferências com clareza, objetividade e coerência na Anatomia. 

Esta Primeira Etapa habilita o candidato a prosseguir no Processo 

Seletivo, após aplicação dos critérios de eliminação e classificação 

apresentados neste Manual. 

SEGUNDA ETAPA – Avaliação Comportamental Ético-

Humanística com situação problema + Entrevista dos candidatos 

com análise do histórico escolar atualizado apresentado no ato da 

inscrição associado a questionamentos subjetivos sobre motivações 

pessoais e profissionais, características individuais, noções de 

coletividade, posicionamentos éticos com construção de situações 

problemas, disponibilidade para desenvolvimento de atividades 

científicas entre outros. A Avaliação Comportamental Ético-

Humanística será realizada através do envio de uma situação 

problema por email às 19h do dia 03/06/19, 4 dias antecedendo o dia 

da entrevista com prazo de 24 horas para responder por email com 

texto crítico reflexivo de autoria própria, sem título, em parágrafo 

único ou no máximo em três parágrafos, contendo no máximo 500 

palavras rigorosamente, sujeito a eliminação do processo seletivo na 

vigência do não cumprimento das mesmas. Vale ressaltar que, ao 

longo da entrevista poderão ser feitas arguições referentes ao texto 

produzido. 

Esta Segunda Etapa habilita o candidato a prosseguir no Processo 

Seletivo, após aplicação dos critérios de eliminação e classificação 

apresentados neste Manual. 

TERCEIRA ETAPA – Apresentação Didática com confecção de 

aula em conferência expositiva com duração de 10 minutos através 

dos guias de estudo de aulas já previamente padronizados pela 

Monitoria Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos, 

com acesso prévio a dois desses guias e treinamento com os atuais 

monitores da Monitoria Biomorfofuncional I e II – Fundamentos 

Macroscópicos exclusivamente em um dia anterior a essa etapa onde 



deverá comparecer com as duas aulas prontas em slides utilizando 

o Microsoft Power-Point. No momento da apresentação oficial será 

sorteado um dos dois tópicos previamente determinados para 

ministrar uma das aulas treinadas. Após o término da aula, o 

candidato poderá ser arguido por 5 minutos pelo Coordenador 

Docente e Orientadores Científicos da Monitoria que estiverem 

presentes no local.  

Esta Terceira Etapa habilita o candidato a ingressar para a Monitoria 

Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos, conforme 

aplicação dos critérios de eliminação e classificação apresentados 

neste Manual associado ao preenchimento de vagas disponíveis 

para esse processo seletivo, sendo os demais suplentes de acordo 

com a ordem classificatória. 

DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS DAS ETAPAS 

As três Etapas do Processo Seletivo 2019.2 da Monitoria 

Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos para o curso 

de Medicina serão realizadas conforme quadro abaixo: 

ETAPAS LOCAL DATA HORÁRIO 

1ª Etapa Unidade Acadêmica do 
Cabula da EBMSP 
Sala S02 – Subsolo 
Sala 101 – 1º Andar 

Pavilhão III 

07/06/19 
(6ª Feira) 

7h30 às 
13h* 

2ª Etapa Unidade Acadêmica do 
Cabula da EBMSP 

Salas S08 – Subsolo 
Sala 5 - Térreo 

Pavilhão III 

07/06/19 
(6ª Feira) 

7h30 às 
13h* 

3ª Etapa Unidade Acadêmica do 
Cabula da EBMSP 

Salas 103 e 106 – 1º Andar 
Pavilhão II 

12/06/19 
(4ª Feira) 

7h às 
13h** 

*Horário de Início das Atividades (Não serão permitidos atrasos, 

sendo automaticamente desclassificado o candidato que não 

comparecer pontualmente ao horário determinado). 



**Todos os candidatos devem comparecer ao local da Avaliação 

Didática no dia anterior (11/06/19), às 16h30, para salvar suas 

apresentações no computador onde será apresentado com auxílio 

dos supervisores discentes da monitoria. No dia da Avaliação 

Didática, todos os candidatos devem comparecer com 30 minutos de 

antecedência para informes gerais que serão realizados.  

Os candidatos aprovados para Terceira Etapa serão informados pelo 

email institucional, a partir das 8h do dia 08/06/19 (Sábado), sendo 

comunicado o email do monitor responsável pelo treinamento prático 

a ser realizado no dia 10/06/19 (2ª Feira), devendo ser prontamente 

feito esse contato para confirmação do horário dessa atividade. 

O Resultado Final do Processo Seletivo 2019.2 da Monitoria 

Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos será 

divulgado a partir do dia 12/06/19 (4ª Feira) a partir das 15h, através 

de publicação no Portal Oficial da Bahiana e pelo email institucional. 

Em nenhuma das etapas, incluindo o Resultado Final do Processo 

Seletivo 2019.2, será permitida a divulgação dos aprovados por 

contato telefônic///o. 

CORREÇÃO DAS AVALIAÇÕES/CRITÉRIOS 

DE ELIMINAÇÃO 

A Avaliação Discursiva de Conhecimentos Anatômicos será corrigida 

pelos Professores Rinaldo Barros, Bruno Goes e Diego Rabelo, 

adotando os seguintes procedimentos: 

a) Cálculo do Escore Bruto (EB) de cada candidato; 

b) Eliminação do candidato que não comparecer a esta Etapa da 

Seleção; 

c) Eliminação do candidato que obtiver resultado nulo na Avaliação 

Discursiva; 

d) Classificação dos candidatos em ordem decrescente de Escore 

Bruto (EB) obtido; 



Todos os candidatos que realizarem a 1ª Etapa e não forem 

eliminados segundo os critérios anteriormente mencionados serão 

submetidos à Segunda Etapa, porém só serão consideradas as notas 

da Segunda Etapa do Processo Seletivo 2019.2, variável conforme o 

número de candidatos que realizarem a Avaliação Discursiva, nos 

seguintes critérios: 

I – Caso a Avaliação seja realizada por mais de 50 candidatos, 

serão consideradas as notas na proporção de 3 (três) candidatos 

por vaga, totalizando 30 (vinte e oito) candidatos a serem 

validadas as notas da Segunda Etapa; 

II – Caso a Avaliação seja realizada por 25 a 50 candidatos, 

serão consideradas as notas na proporção de 2 (dois) 

candidatos por vaga, totalizando 20 (vinte) candidatos a serem 

validadas as notas da Segunda Etapa; 

III – Caso a Avaliação seja realizada por menos de 25 

candidatos, serão consideradas as notas de todos os candidatos 

na Segunda Etapa. 

Para a Terceira Etapa, serão classificados a proporção de até 18 

(dezesseis) candidatos ou conforme o número que tiver realizado a 

Segunda Etapa caso seja inferior a esse total. 

A Primeira Etapa é eliminatória para Segunda Etapa conforme ordem 

decrescente do Escore Bruto (EB) atendendo à proporção de vagas 

disponíveis conforme já mencionado, entretanto, quando na 

constituição do Resultado Final da Segunda Etapa, as Primeira e 

Segunda Etapas terão pesos equivalentes, correspondendo a 50% 

cada para se obter um novo Escore Global (EG) para a classificação 

para a Terceira Etapa. 

Na Terceira Etapa, as avaliações da Apresentação Oral serão feitas 

pelos Monitores, Supervisores Discentes da Monitoria 

Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos e Professores 

da Monitoria, adotando os seguintes procedimentos: 

a) O Escore Global (EG) terá peso de 20% na Confecção da Nota 

Final (NF). 



b) O Escore Prático (EP) será constituído pelas notas das 

avaliações das Apresentações Orais com peso de 80% na 

Confecção da Nota Final (NF). 

c) O Escore Prático (EP) será obtido através dessa proporção: 

I – 17 (dezessete) notas dos Monitores de Biomorfofuncional I 

e II – Fundamentos Macroscópicos que juntas terão peso 1. 

II – 3 (três) notas dos Supervisores Discentes da Monitoria 

Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos que 

juntas terão peso 2. 

III – 3 (três) notas dos Professores da Monitoria 

Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos que 

juntas terão peso 7. 

Para o Treinamento da Apresentação Oral com os Monitores de 

Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos, fica 

estipulado exclusivamente o dia 10/06/19 (2ª Feira) nos horários e 

locais estabelecidos nos Anexos III, IV e V, conforme ordem de 

classificação do Escore Global (EG) da Segunda Etapa, não sendo 

permitida troca de dia, horário, local, monitor ou guias de estudo sob 

nenhuma hipótese ou argumento.  

Convém destacar que serão pré-determinados dois guias de estudo 

atualizados no semestre 2019.1 para cada candidato para ser 

sorteado na Apresentação Oral da Terceira Etapa. Os guias de 

estudo serão disponibilizados no email informado na Ficha de 

Inscrição logo após a divulgação dos aprovados na Segunda Etapa 

no dia 08/06/19 (Sábado) a partir das 8h para que os mesmos 

possam ser previamente revisados, fundamentando-se como base 

para a confecção dos slides em Microsoft Power-Point que deverão 

ser preparados e levados para o Treinamento com os Monitores de 

Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos. 

Urge lembrar que a não participação do treinamento com o monitor 

pré-determinado no dia e horário pré-fixados fica caracterizada a 

desistência do candidato do Processo Seletivo, não sendo permitida 

a participação da Terceira Etapa sob nenhuma hipótese. 

 



Informações Complementares para a 

Inscrição e para a Realização das Atividades 

do Processo Seletivo 2019.2 da Monitoria 

Biomorfofuncional I e II – Fundamentos 

Macroscópicos. 

Para responder à Avaliação Discursiva, o candidato só poderá utilizar 

caneta esferográfica, transparente, de tinta azul ou preta. 

Durante a realização de todas as Etapas do Processo Seletivo 

2019.2 da Monitoria Biomorfofuncional I e II – Fundamentos 

Macroscópicos é vedado ao candidato o uso de objetos 

eletroeletrônicos (telefones celulares, rádios, mp3, iPod, Tablets, 

máquinas calculadoras ou similares, agenda eletrônica, palmtop, 

pendrive, receptor, gravador, “chaveiro eletrônico” utilizado para 

realizar transações bancárias, pagers), assim como a consulta a 

qualquer tipo de documento ou livro.  

O início do Treinamento para os aprovados no Processo Seletivo 

2019.2 da Monitoria Biomorfofuncional I e II – Fundamentos 

Macroscópicos está previsto para dia 12/07/2019 (Sexta-feira), das 

8h às 18h, e, posteriormente durante todos os dias da semana, 

exceto aos domingos, nos mesmos horários, por 12 dias 

subsequentes (13/07/19 à 27/07/19), com as atividades curriculares 

de início do semestre letivo programadas para 29/07/19 (2ª Feira). As 

atividades semanais científicas acontecem sempre às quintas-feiras, 

na Unidade Acadêmica de Brotas da EBMSP, das 18h30 às 21h. 

Inclusive, a primeira reunião para os aprovados será realizada no dia 

13/06/19 (5ª Feira), às 19:30h, na Sala 106 da Unidade Acadêmica 

de Brotas, sendo indispensável a presença de todos. 

Fica excluído da Monitoria qualquer aprovado que faltar a 1ª reunião 

do dia 13/06/19 ou a qualquer atividade de treinamento, em qualquer 

um dos turnos, durante o período acima mencionado, sendo 

imediatamente convocado o próximo suplente da Lista de 

Classificados, conforme critério e decisão da Coordenação da 

Monitoria Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos. 



ANEXO I – MANUAL DO ESTUDANTE DA BAHIANA 

(REGIMENTO DE MONITORIAS). 

 
 
 
Capítulo I 

Do Programa de Monitoria da Bahiana 

Art. 1º. O Programa de Monitoria da Bahiana é um programa que oferece 
monitorias acadêmicas nos diversos cursos da instituição, coordenado pelo Vice-
Reitor da Escola, segundo o art.13 do Regimento Geral da Bahiana, pelo Comitê 
Assessor de Monitoria e pelos Comitês Gestores de Monitoria de cada curso, a 
ele subordinados. 

Capítulo II 

Do Comitê Assessor de Monitoria e do Comitê Gestor de Monitoria 

Art. 2º. O Comitê Assessor de Monitoria será constituído por um professor de 
qualquer um dos cursos de graduação existentes e por um supervisor-
pedagógico, indicados pelo Vice-Reitor da Escola, com o objetivo de auxiliá-lo 
no acompanhamento das monitorias. 

Art. 3º. Cada curso de graduação constituirá um Comitê Gestor de Monitoria 
(CGM) composto por 01 (um) professor e/ou 01 (um) supervisor acadêmico-
pedagógico e pelo coordenador do curso, para acompanhamento e avaliação de 
todas as monitorias do curso, conforme as diretrizes descritas. O CGM responde 
ao Vice-Reitor da Escola, a quem solicita número de vagas remuneradas para 
aprovação e inclusão no orçamento anual, validação dos alunos selecionados 
para confecção e assinatura dos termos de outorga e termos de adesão, 
exclusão de alunos por desligamento, com suspensão das bolsas respectivas, 
transferência de bolsas, nos casos em que se aplica, e a quem encaminha 
relatório semestral sobre as atividades de todas as monitorias sob sua gestão. 

Capítulo III 

Das Diretrizes Gerais da Monitoria 

Art. 4º. Os projetos de monitoria dos diversos cursos da Escola deverão estar 
em consonância com os princípios do projeto político pedagógico do curso aos 
quais se vinculam, contendo os objetivos, número de monitores e categorias, 
critérios de seleção, as atribuições dos monitores e professores orientadores, a 
programação com a distribuição da carga horária, além do sistema de avaliação 
e acompanhamento. 

Art. 5º. Os objetivos da monitoria são os seguintes: 



I. Desenvolver competências cognitivas, procedimentais e atitudinais 
relativas ao exercício da docência, por meio de trabalho desenvolvido 
em parceria com o professor de um determinado componente 
curricular, colaborando para a formação de futuros quadros para o 
ensino universitário; 

II. II. Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, fortalecendo a 
articulação teórico-prática e a integração curricular em seus diferentes 
aspectos; 

III. III. Aprofundar os conhecimentos adquiridos em um determinado 
componente curricular; 

Art. 6º. Para cada ano, de acordo com o curso, o componente curricular e a 
disponibilidade financeira da instituição, será estabelecido o número de vagas 
de bolsistas e não bolsistas para cada curso.  

Art. 7º. Os professores coordenadores de monitoria encaminharão, até 15 de 
setembro de cada ano, ao CGM do respectivo curso, os planos de atividades das 
monitorias relativos ao ano letivo que se inicia no ano seguinte (1º e 2º 
semestres), com o número desejado de vagas de bolsistas e não bolsistas. O 
CGM encaminhará ao Vice-Reitor os projetos pré-aprovados, até 15 de outubro, 
para análise e aprovação das vagas para o período letivo seguinte.  

Art. 8º. Haverá seleção para o programa de monitoria por meio de edital. A 
publicação do edital e a abertura e fechamento das inscrições para uma 
determinada monitoria deverão ocorrer até o último dia útil dos meses de maio e 
novembro de cada ano, para as monitorias do 2º e do 1º semestres, 
respectivamente. 

Art. 9º. A seleção deverá ser realizada no máximo 15 dias úteis após o 
fechamento das inscrições e não poderá coincidir com outras atividades 
acadêmicas obrigatórias dos candidatos. 

Art. 10º. Os resultados deverão ser publicados no máximo até 5 (cinco) dias úteis 
após a seleção. 

Art. 11º. O candidato selecionado deverá confirmar o interesse, na Secretaria 
Acadêmica do respectivo curso, até 48 horas após a divulgação. Após este 
período, as vagas não confirmadas serão ocupadas por outros candidatos 
classificados, respeitando a ordem de classificação. 

Art. 12º. O abandono ou o desligamento de um monitor, bolsista ou não bolsista, 
durante a vigência da monitoria, até 4 (quatro) semanas após o início do período 
letivo, implicará no aproveitamento de alunos classificados, na seleção do 
mesmo período letivo, por ordem de classificação. Caso a monitoria preveja 
alunos não bolsistas e seja aberta uma vaga de aluno bolsista, o primeiro dos 
não bolsistas ascenderá à categoria de bolsista e um novo aluno classificado 
será convocado para a categoria não bolsista, respeitando a ordem de 
classificação. 



Art. 13º. A transferência de bolsas dos alunos desistentes ou desligados deverá 
ocorrer no prazo máximo de 04 (quatro) semanas, após o início do semestre 
letivo, por meio de solicitação, por escrito, do coordenador da monitoria ao CGM 
do curso, que a analisará e, caso aprove, a encaminhará ao Vice-Reitor, para as 
devidas providências. 

Art. 14º. O aluno não poderá acumular bolsas de qualquer natureza, sejam ou 
não da instituição. 

Art. 15º. A inscrição do discente para participar do processo de seleção para 
uma monitoria implicará em conhecimento e aceitação das normas instituídas, 
às quais o aluno não poderá alegar desconhecimento. Dessa forma, encontra-
se apto para participar do processo de seleção o aluno que preencher as 
condições a seguir: 

I. Ser estudante regularmente matriculado em um curso de graduação 
da Escola; 

II. Ter sido aprovado no componente curricular da monitoria; 
III. 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 aos quais estará vinculado no semestre em que exercerá 
a monitoria. 

IV. Não participar de outra monitoria ou atividade de iniciação científica, 
de qualquer natureza, institucional ou não, no semestre em que 
exercerá a monitoria. 

Art. 16º. As inscrições serão realizadas exclusivamente no período determinado 
no edital, na Secretaria Acadêmica do Campus na qual o estudante está 
vinculado e no horário do expediente. O documento será protocolado e não serão 
aceitas fichas entregues fora do local e período. Na ficha de inscrição, o 
candidato deverá informar o componente curricular para o qual pleiteia vaga, 
sendo-lhe permitida a inscrição para seleção em, no máximo, dois componentes 
curriculares por semestre. No caso de ser selecionado para os dois, deverá optar 
por uma única monitoria. 

Art. 17º. As atividades da monitoria devem seguir as seguintes normas: 

I. Toda atividade a ser exercida pelo monitor deve estar prevista no 
projeto enviado pelo componente curricular ao CGM; 

II. As atividades de monitoria não devem ser exercidas em horário que 
prejudique as atividades discentes do monitor; 

III. O aluno só poderá exercer atividades em uma única monitoria, a cada 
semestre, não podendo acumular duas ou mais monitorias 
simultaneamente, mesmo na categoria de não bolsista. 

IV. O aluno não poderá exercer atividades em uma monitoria e em um 
projeto de iniciação científica, ao mesmo tempo, independentemente 
de ser bolsista ou não bolsista em qualquer uma das atividades. 

V. As atividades do monitor não podem ser confundidas com o trabalho 
do professor, a quem compete, exclusivamente, a atribuição de notas 



de aproveitamento, avaliação de desempenho e controle de 
frequência dos alunos; 

VI. A carga horária semanal máxima será de 12 horas. Sua distribuição 
ficará a cargo de cada componente curricular. No entanto, a carga 
horária máxima no período matutino ou vespertino não deverá nunca 
exceder ao limite de 4 horas diárias. Está incluído nas 12 horas 
semanais o tempo utilizado pelo monitor para atividades práticas, 
seminários, revisão de literatura, atividades de pesquisa e outras 
pertinentes ao exercício da monitoria, realizadas em locais diversos, 
inclusive fora da Escola. 

Art. 18º. O Comitê Gestor de Monitorias de cada curso orientará o processo 
seletivo, em consonância com as normas próprias expedidas pela Escola. 

Art. 19º. Os critérios de seleção deverão estar previstos no projeto e no edital da 
monitoria, ficando esta definição a cargo da coordenação da monitoria do 
componente curricular. A seleção poderá ser feita individualmente e/ou em 
grupo, devendo enfocar os aspectos cognitivos, as habilidades e atitudes dos 
candidatos. O processo seletivo poderá ser realizado por meio de provas 
(escrita, oral e/ou prática), entrevistas e dinâmicas em grupos, a critério de cada 
componente curricular. Deverá ser feita uma justificativa plausível para 
distribuição dos pesos, nas diversas formas de avaliação. 

Art. 20º. Será indicada, pelo coordenador da monitoria do componente curricular, 
uma banca para seleção dos candidatos.  

Art. 21º. Deverá ser atribuída classificação aos candidatos, de forma a permitir 
a substituição, em caso de impedimento ou desligamento do selecionado. Em 
caso de empate, terá preferência o aluno que possuir a maior nota no 
componente curricular pleiteado. Caso persista o empate, terá preferência o que 
tiver a maior média geral no semestre anterior à entrada na monitoria. 

Art. 22º. A relação dos candidatos selecionados, por ordem de classificação, 
deverá ser encaminhada à Secretaria Acadêmica pelo Comitê Gestor do Curso, 
para publicação. Após o prazo de confirmação, a Secretaria Acadêmica 
encaminha ao CGM a relação dos candidatos confirmados e caso, necessário, 
nova convocação será realizada para o preenchimento das vagas 
disponibilizadas.  

Art. 23º. O CGM validará o resultado final e o enviará para nova publicação, da 
qual deverão constar os prazos para a entrega de documentos e assinatura dos 
Termos de Outorga e de Adesão. O CGM encaminhará ao Vice-Reitor a lista dos 
alunos selecionados para a confecção dos termos de outorga, para monitores 
bolsistas, e de adesão, para os monitores não bolsistas.  

Art. 24º. Os monitores bolsistas deverão assinar o Termo de Outorga e os não 
bolsistas, o Termo de Adesão, acordando o não recebimento de qualquer 
incentivo financeiro pelo exercício da monitoria 



Art. 25º. Os prazos para entrega de documentos e assinatura dos Termos são 
definidos pelo Vice-Reitor. O não cumprimento dos prazos implicará a 
desclassificação do candidato. 

Art. 26º. São as seguintes as categorias de monitoria: 

I. Titular: aluno classificado de acordo com o número de vagas 
disponibilizadas para titulares de uma monitoria (com direito ou não à 
bolsa, no valor estipulado pelo curso, durante a vigência da monitoria); 

II. Aspirante: aluno classificado para um período de treinamento inicial de 
06 meses, sem remuneração, nos componentes curriculares com 
necessidades específicas. A seleção é feita por meio de edital próprio, 
no qual devem constar carga horária, número de vagas, período e 
ausência de remuneração. No período subsequente, este aspirante 
poderá ascender à categoria de titular, nas condições prescritas para 
a categoria titular da respectiva monitoria; 

III. Supervisor Discente: aluno que já participou da monitoria por um ano 
e, por isso, detém experiência para multiplicar os conhecimentos 
adquiridos no decorrer do processo. O período de vigência é de um 
ano, após o qual terá direito a certificado. A indicação deverá ser feita, 
por escrito, pelo professor coordenador da monitoria e aprovada pelo 
CGM. Esta categoria não contemplará bolsa. 
§ Único. Caso haja necessidade de inserção de novas categorias para 
atender às necessidades de componentes curriculares específicos, 
estas só poderão ser implementadas após a aprovação pelo CGM do 
curso e pelo Vice-Reitor da Escola. 

Art. 27º. As categorias de monitoria, quanto à remuneração são as seguintes: 

I. Bolsista: Candidato que foi selecionado para uma monitoria com bolsa 
no valor estipulado pela escola, durante a vigência da mesma; 

II. Não bolsista: Candidato que foi selecionado para uma monitoria sem 
bolsa. 

Art. 28º. O monitor auxiliará o professor de acordo com o projeto de monitoria 
do componente, sendo-lhe atribuídas atividades, conforme as especificidades do 
projeto: 

I. Participar das atividades do componente curricular, desde o 
planejamento até a avaliação; 

II. Participar das atividades de pesquisa oferecidas pelo componente 
curricular; 

III. Auxiliar o professor e os alunos em atividades práticas do componente 
curricular; 

IV. Exercer atividades de apoio nas aulas práticas, sob a supervisão 
docente; 

V. Acompanhar alunos a campo, auxiliando no desenvolvimento de 
diferentes atividades, tais como levantamento de prontuários, 
elaboração do diário de campo, relatórios de pesquisa, relatos de 
prática, sob supervisão docente; 



VI. Preparar as atividades práticas inerentes à monitoria, mediante 
autorização prévia do professor coordenador da monitoria, o qual será 
o responsável pelo laboratório bem como pelo material requerido para 
a prática, durante o período de sua realização. A solicitação de uso 
deverá ser encaminhada ao Gestor dos Laboratórios com 
antecedência mínima de 15 dias úteis, para cada dia e horário de 
atividade, por meio de formulário específico, para a autorização de 
utilização e agendamento da mesma, sujeita à disponibilidade do 
laboratório. A prioridade de ocupação do laboratório será sempre para 
as aulas regulares e os horários serão os existentes dentro do período 
regular de abertura e fechamento dos mesmos. O material a ser 
utilizado deverá ser solicitado pelo coordenador da monitoria no início 
de cada semestre; 

VII. Acompanhar alunos em laboratório de habilidades para treinamento 
individual em práticas específicas, não computadas como carga 
horária do componente curricular, seguindo roteiros previamente 
elaborados pelo professor coordenador da monitoria do componente 
curricular, o qual será o responsável pelo laboratório bem como o 
material requerido para a prática durante o período, com a anuência 
expressa, por escrito, do coordenador do curso. A solicitação de uso 
deverá ser encaminhada ao Gestor dos Laboratórios com 
antecedência mínima de 15 dias úteis, para cada dia e horário de 
atividade, por meio de formulário específico, para a autorização de 
utilização e agendamento da mesma, sujeita à disponibilidade do 
laboratório, sendo que a prioridade de ocupação do laboratório será 
sempre para as aulas regulares e os horários serão os existentes 
dentro do período regular de abertura e fechamento dos mesmos. O 
material a ser utilizado deverá ser solicitado pelo coordenador da 
monitoria no início de cada semestre; 

VIII. Entregar relatórios final e semestral (quando cabível) ao professor 
coordenador da monitoria. 

Art. 29º. É vedado ao monitor: 

I. Substituir docentes em aulas teóricas e práticas, independentemente 
da sua presença; 

II. Corrigir trabalhos, provas e controle de frequência dos alunos; 
III. Exercer a monitoria fora do horário combinado com o professor 

coordenador. 

Art. 30º. Será desligado o monitor que: 

I. Apresentar frequência inferior a 80 %, dentro da programação 
estabelecida pelo projeto de monitoria; 

II. Não cumprir fielmente as suas atribuições, inclusive encaminhamento 
dos relatórios periódicos; 

III. Incorrer em falta disciplinar prevista no Regimento da Escola e demais 
normas por ela editadas; 

IV. Demonstrar desempenho insatisfatório no exercício da monitoria; 



V. Faltar aos compromissos assumidos com a monitoria, sem justificativa 
plausível; 

VI. Não apresentar o relatório final ou semestral (quando cabível) em 
prazo hábil; 

VII. Solicitar trancamento e / ou cancelamento de matrícula; 
VIII. Deixar de cumprir um dos itens previstos neste regulamento. 

§ Único. O aluno destituído de sua função de monitor perde 
automaticamente o direito à bolsa, se for o caso, e a qualquer tipo de 
certificação do período em que esteve atuante. 

Art. 31º. O acompanhamento e avaliação das monitorias será realizado pelo 
Comitê Gestor de Monitorias de cada curso, o qual encaminhará um relatório 
final ao Vice-Reitor da Escola e aos órgãos colegiados cabíveis de cada curso, 
para a devida apreciação. 

Art. 32º. São atribuições do professor coordenador de monitoria: 

I. Tomar e dar conhecimento das diretrizes gerais institucionais para 
monitoria aos docentes e discentes ligados aos componentes 
curriculares pelos quais é responsável; 

II. Elaborar e encaminhar, até 15 de setembro de cada ano, ao CGM do 
respectivo curso, os planos de atividades das monitorias relativos ao 
ano letivo que se inicia no ano seguinte (1º e 2º semestres), do qual 
deverão constar, entre outros, objetivos, atividades a serem 
desenvolvidas, horários, número desejado de vagas de bolsistas e não 
bolsistas, formas de avaliação e acompanhamento para análise e 
aprovação. O CGM encaminhará ao Vice-Reitor os projetos pré-
aprovados, até 15 de outubro, para análise e aprovação final; 

III. Solicitar, no início de cada semestre, em formulário específico, o 
material necessário às aulas práticas do componente curricular, 
inclusive aquele para treinamento de monitores e acompanhamento 
pelos mesmos de alunos em laboratório de habilidades para 
treinamento individual em práticas específicas; 

IV. Elaborar edital para seleção de alunos para a monitoria, segundo 
modelo específico; 

V. Apresentar proposta ao CGM de bancas de seleção dos candidatos 
da monitoria do componente curricular pelo qual é responsável; 

VI. Solicitar, por escrito, ao CGM o desligamento de monitores assim 
como a transferência de bolsa, se for o caso; 

VII. Orientar efetivamente o monitor no desempenho das atividades de 
ensino, pesquisa ou extensão previstas no projeto; 

VIII. Capacitar o monitor no uso de metodologia de trabalho adequada à 
sua atuação, auxiliando-o a lidar com os alunos e aprofundar seus 
conhecimentos; 

IX. Promover reuniões e/ou seminários com os monitores para 
socialização dos trabalhos desenvolvidos e troca de experiências 
relativas ao próprio curso ou inter-cursos; 

X. Avaliar continuamente o desempenho do aluno monitor a partir dos 
objetivos do projeto de monitoria e dos critérios de avaliação 
propostos; 



XI. Socializar, periodicamente, junto ao curso a que pertence os 
resultados acadêmicos do projeto da monitoria; 

XII. Estimular os monitores a socializar os conhecimentos obtidos com os 
seus colegas que não tiveram a mesma oportunidade; 

XIII. Encaminhar às instâncias competentes os expedientes administrativos 
necessários à operacionalização do projeto (frequência dos alunos, 
avaliação, lista final dos concluintes para emissão de certificados, 
etc.); 

XIV. Elaborar, dentro dos prazos estabelecidos, os relatórios parciais e 
finais da monitoria para acompanhamento pelo CGM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

2019.2 DA MONITORIA BIOMORFOFUNCIONAL I E II – 

FUNDAMENTOS MACROSCÓPICOS. 

  

 

Nome: ________________________________________________ 

2º Semestre 2019.1 - Curso: Medicina           

Data de Nascimento: _________________ 

Endereço: _____________________________________________ 

______________________________________________________ 

Bairro: ________________________________________________ 

Cidade: _______________________________________________ 

Telefone Residencial: ___________________________________ 

Telefone Celular: _______________________________________ 

Celular Alternativo: _________________Parentesco:__________ 

Email institucional: _____________________________________ 

Email pessoal: _________________________________________ 

Afirmo que durante preenchimento dessa Ficha de Inscrição, li e concordo com 
todos os termos dispostos no Manual do Candidato do Processo Seletivo 2019.2 
da Monitoria Biomorfofuncional I e II – Fundamentos Macroscópicos. 

Salvador, ____de ___________ de 2019. 

 

 

Assinatura do Candidato 

Foto 

3x4cm

m 



ANEXO III – TREINAMENTO PARA TERCEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 2019.2 DA MONITORIA 

BIOMORFOFUNCIONAL I E II – FUNDAMENTOS MACROSCÓPICOS (TÉRREO E SUBSOLO DO PAVILHÃO 

II - CABULA). 

Ordem 
do EG 

Dia Horário Local Monitor (a) 

10º Lugar 10/06/19 9:00h às 12:00h Sala 1 – Pav II – Unidade do Cabula Maria Eduarda Siervi 

11º Lugar 10/06/19 9:00h às 12:00h Sala S01 – Pav II – Unidade do Cabula Maria Eduarda Araújo 

12º Lugar 10/06/19 9:00h às 12:00h Sala S02 – Pav II – Unidade do Cabula Isadora Santos 

13º Lugar 10/06/19 9:00h às 12:00h Sala S03 – Pav II – Unidade do Cabula Maria Camila Paez 

14º Lugar 10/06/19 9:00h às 12:00h Sala S04 – Pav II – Unidade do Cabula Matheus Araújo 

15º Lugar 10/06/19 9:00h às 12:00h Sala S05 – Pav II – Unidade do Cabula Steffany Reis 

16º Lugar 10/06/19 9:00h às 12:00h Sala S06 – Pav II – Unidade do Cabula Noel Santos 

17º Lugar 10/06/19 9:00h às 12:00h Sala S07 – Pav II – Unidade do Cabula Rafaela Santos 

18º Lugar 10/06/19 9:00h às 12:00h Sala S08 – Pav II – Unidade do Cabula Raquel Quesado 

1º Lugar 10/06/19 15:00h às 18:00h Sala 1 – Pav II – Unidade do Cabula Camila Freire 

2º Lugar 10/06/19 15:00h às 18:00h Sala S01 – Pav II – Unidade do Cabula Gabriela Saffe 

3º Lugar 10/06/19 15:00h às 18:00h Sala S02 – Pav II – Unidade do Cabula Ana Beatriz Souza 

4º Lugar 10/06/19 15:00h às 18:00h Sala S03 – Pav II – Unidade do Cabula Ana Flávia Castro 

5º Lugar 10/06/19 15:00h às 18:00h Sala S04 – Pav II – Unidade do Cabula Lucas Carvalho 

6º Lugar 10/06/19 15:00h às 18:00h Sala S05 – Pav II – Unidade do Cabula Malu Adan 

7º Lugar 10/06/19 15:00h às 18:00h Sala S06 – Pav II – Unidade do Cabula Beatriz Darzé 

8º Lugar 10/06/19 15:00h às 18:00h Sala S07 – Pav II – Unidade do Cabula Gustavo Lopes 

9º Lugar 10/06/19 15:00h às 18:00h Sala S08 – Pav II – Unidade do Cabula Henrique Cumming 



ANEXO IV – DISTRIBUIÇÃO DOS GUIAS DE ESTUDO DO TREINAMENTO PARA TERCEIRA ETAPA DO 

PROCESSO SELETIVO 2019.2 DA MONITORIA BIOMORFOFUNCIONAL I E II – FUNDAMENTOS 

MACROSCÓPICOS (TURNO TARDE). 

Ordem 
do EG 

Dia Guias de Estudo 

1º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Osteo – Músculos Craniofaciais - Bancada 2 
Guia B: Módulo Gastro – Cavidade Oral e Faringe - Bancada 1 

2º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Cárdio – Coração Externo - Bancada 2 
Guia B: Módulo Gastro – Esôfago - Bancada 2 

3º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Linfóide – Linfonodos Axiais - Bancada 3 
Guia B: Módulo Gastro – Estômago - Bancada 3 

4º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Cárdio – Grandes Vasos do Tórax - Bancada 1 
Guia B: Módulo Gastro – Duodeno - Bancada 1 

5º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Osteo – Músculos do Dorso e do Abdômen - Bancada 2 

Guia B: Módulo Gastro – Mesentério, Jejuno e Íleo - Bancada 2 

6º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Cárdio – Coração Interno - Bancada 1 
Guia B: Módulo Gastro – Intestino Grosso - Bancada 3 

7º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Linfóide – Timo e Baço - Bancada 4 
Guia B: Módulo Gastro – Fígado - Bancada 1 

8º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Cárdio – Coronárias e Complexo Estimulante - Bancada 3 
Guia B: Módulo Gastro – Vias Biliares - Bancada 2 

9º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Osteo – Músculos Toracoapendiculares, Escapuloumerais e do Braço - Bancada 2 

Guia B: Módulo Urinário - Rim – Bancada 1 



ANEXO V – DISTRIBUIÇÃO DOS GUIAS DE ESTUDO DO TREINAMENTO PARA TERCEIRA ETAPA DO 

PROCESSO SELETIVO 2019.2 DA MONITORIA BIOMORFOFUNCIONAL I E II – FUNDAMENTOS 

MACROSCÓPICOS (TURNO MANHÃ). 

 

Ordem 
do EG 

Dia Guias de Estudo 

10º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Respiratório – Nariz Externo e Cavidade Nasal - Bancada 1 

Guia B: Módulo Urinário – Bexiga - Bancada 3 

11º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Osteo – Inervação dos Membros Superiores - Bancada 3 
Guia B: Módulo Digestório - Pâncreas – Bancada 3 

12º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Respiratório – Laringe e Traqueia - Bancada 4 
Guia B: Módulo Genital Masc. – Escroto, Testículo, Epidídimo e Funículo - Bancada 1 

13º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Osteo – Músculos do Quadril e da Coxa - Bancada 2 
Guia B: Módulo Genital Masc. – Anexos Masculinos Internos - Bancada 2 

14º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Respiratório – Pleura e Pulmões - Bancada 2 

Guia B: Módulo Genital Masc. – Uretra Masculina e Pênis - Bancada 3 

15º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Osteo – Articulação dos Membros Inferiores - Bancada 2 

Guia B: Módulo Genital Fem. – Genitália Feminina Interna - Bancada 3 

16º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Respiratório – Caixa Torácica - Bancada 4 
Guia B: Módulo Genital Fem. – Uretra Feminina e Genitália Feminina Externa - Bancada 2 

17º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Respiratório – Parede Torácica - Bancada 3 
Guia B: Módulo Urinário – Ureteres - Bancada 2 

18º Lugar 10/06/19 Guia A: Módulo Osteo – Articulação dos Membros Superiores - Bancada 1  
Guia B: Módulo Genital Fem. – Mama e Glândula Mamária - Bancada 1 


