
 
 

E D I T A L Nº 16/ 2021.2 DE CHAMADA PARA O PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – MONITORIA 
 

A Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCMPB/AFYA, por meio do Diretor 

Geral, torna pública a abertura das inscrições para seleção de Monitores para o semestre 2021.2, 

destinado aos discentes do Curso de Graduação em Medicina e orientado por docentes desta 

Instituição. 

 

1. DO PROGRAMA 

1.1 O processo seletivo de Iniciação à Docência – Monitoria tem o propósito de 

possibilitar aos monitores o aprimoramento dos seus conhecimentos nas áreas 

contempladas e que possam desenvolver suas habilidades na docência. 

1.2 A monitoria é uma experiência pedagógica oferecida ao estudante regularmente 

matriculado que compreende atribuições relativas as atividades acadêmicas associadas a 

um Componente Curricular, sob   a supervisão de um professor orientador. 

1.3 O processo seletivo de Iniciação à Docência – Monitoria busca ainda despertar o 

interesse do estudante pela carreira acadêmica e docente. 

2. DO EDITAL 

2.1 O presente Edital tem por finalidade abrir inscrições para seleção de monitores para 

os cursos desta  instituição. 

2.2 Fica vetado a inscrição dos alunos já aprovados no edital 15/2021 estando 

vinculados a outros componentes curriculares.  

 

3. DAS MODALIDADES 

3.1 O Programa de Monitoria do Curso de Graduação em Medicina da FCMPB/AFYA 

contempla duas modalidades - Monitores Bolsistas e Monitores Voluntários. Essas duas 

modalidades atendem aos mesmos objetivos, portanto, obedecem à idêntica sistemática 

de seleção e avaliação. Para este processo SIMPLIFICADO só será disponibilizadas 

vagas voluntárias, a fim de preencher as vagas remanescentes.  

3.2 Considerando a necessidade da realização do ensino remoto emergencial por causa da 

atual pandemia, serão disponibilizadas oportunidades de atuação remota e também nas 

atividades práticas presenciais que estiverem acontecendo na instituição.  

3.3 Considerando que existirão muitas oportunidades de atuação ao longo do semestre, os 

alunos não poderão ultrapassar o número de horas permitidas para monitoria. 

 

4. DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA 

 

4.1 O Monitor Voluntário será excluído do Programa de Monitoria da FCMPB/AFYA, 

quando incorrer em uma das cláusulas a seguir: 

a) Não cumprimento satisfatório das atribuições pertinentes à monitoria; 

b) Trancamento do curso; 

c) Conclusão do Curso; 



 
 

d) Indisciplina; 

e) Desistência. 

 

 

5. DOS REQUISITOS E DA INSCRIÇÃO 

5.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Formulário eletrônico através do  

link: https://forms.gle/KYYGxkHueAY4dTkd7 

 

5.2 - Conforme a Resolução CONSUP Nº 53/2018, o candidato ao Processo  

Seletivo da Monitoria deve atender aos seguintes requisitos: 

a) Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Graduação em Medicina da IES; 

b) Estar no exercício das atividades acadêmicas; 

c) Dispor de 08 horas semanais; 

d) Ter obtido no componente curricular compatível com a abrangência do projeto 

média mínima de 7,00 (sete). 

e) Fica impedido de inscrever-se no processo seletivo o aluno que tiver sido reprovado 

no componente curricular objeto da monitoria ou em qualquer outro que lhe seja 

pré-requisito. 

 

5.3  A seleção constará, obrigatoriamente, em uma etapa: 

a) Uma avaliação prática/oral (exemplo: entrevistas; aulas didático-pedagógico; entre 

outros), a critério de cada professor responsável pela monitoria. 

 

5.4 Será eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete 

vírgula zero) em qualquer modalidade de avaliação utilizada, conforme explicitado no 

item anterior. 

5.5 O candidato ao Processo Seletivo de Monitoria da FCMPB/AFYA, atendendo ao Edital 

que fixa o número de vagas de monitoria nos componentes curriculares vinculados ao 

curso de graduação em Medicina, no ato da assinatura do Termo de Compromisso deverá 

apresentar|: Cópia do RG, CPF, e estar regularmente matriculado. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO E DA AVALIAÇÃO 

 

6.1 Conforme a Resolução CONSUP Nº 53/2018, a classificação dos candidatos à monitoria, 

será realizada de acordo com a média aritmética das seguintes notas:  

 

a) N 1 - Nota obtida na prova de seleção (pela plataforma Canvas) 

b) N 2 – Nota obtida no componente curricular.  

c) C - Coeficiente de rendimento escolar (C), com pesos iguais, calculada conforme a 

seguinte expressão: 

 

Média = N1 + N2+C 

3 

 

6.2 Classificar-se-á o candidato que obtiver a maior média ponderada, de acordo com a                   

https://forms.gle/KYYGxkHueAY4dTkd7


 
 

fórmula mencionada acima. Existindo um empate entre os candidatos, será seguido os seguintes 

critérios: 

 

a) Será classificado o candidato com maior nota nas provas de seleção (N1). 

b) Será classificado o candidato com maior nota no componente curricular (N2) 

c) Será classificado o candidato com maior nota no Coeficiente de Rendimento 

Escolar (CRE). 

 

6.3 A avaliação será realizada no ambiente virtual de aprendizagem (plataforma Canvas) 

conforme cronograma exposto neste edital. A avaliação prática será realizada 

presencialmente e/ou virtualmente pelo ZOOM, conforme disponibilidade dos docentes 

envolvidos e plano de contingência vigente no período da prova.    

6.3.1  A avaliação valerá de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) e será elaborada de acordo com as linhas 

e referência de cada projeto informado apresentado no quadro abaixo, e respeitará as 

normas da avaliação realizada no ambiente virtual de aprendizagem.  

6.3.2 Para a realização das avaliações, o candidato deve basear-se pelas referências 

constantes no quadro apresentado abaixo.  

6.3.4 É de responsabilidade do candidato o acesso à internet e equipamentos que lhe 

permitam participar das etapas deste processo seletivo.  

6.3.5 O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) na avaliação não 

continuará no processo seletivo. 

 

7. DO CONTRATO 
 

7.1 O vínculo do aluno com o processo de iniciação à docência – monitoria, será 

estabelecido por meio de um Termo de Compromisso firmado com a FCMPB/AFYA, 

através da Coordenação da Monitoria e da Diretoria Acadêmica, sem qualquer vínculo 

empregatício com a Instituição; 

7.2 O contrato de monitoria terá duração máxima de um período letivo, podendo ser 

renovado por mais um período, a depender da avaliação do monitor pela coordenação da 

monitoria, respeitando-se os critérios de classificação supracitados. 

7.3 Em caso de aprovação do mesmo candidato em mais de um componente curricular, o 

mesmo não poderá acumular as atribuições, devendo optar por uma monitoria.  

 

 

 

8. DO CERTIFICADO 

 

8.1 Em qualquer modalidade será conferido ao monitor o respectivo certificado, desde que 

cumprida às exigências do processo e as atividades desempenhadas correspondam a um 

período letivo. 

8.2 A emissão do Certificado fica condicionada ao recebimento do Relatório técnico-

científico e do comprovante de produção científica das atividades do monitor de acordo 

com os prazos previamente estabelecidos pela Coordenação do Curso e de Monitoria.  

 

9. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 



 
 

 

9.1 Conforme a Resolução CONSUP Nº 53/2018, ao candidato aprovado no Processo 

SIMPLIFICADO de Monitoria da FCMPB/AFYA, como Monitor Voluntário, 

compete: 

9.1.1 Participar juntamente com os professores orientadores das atividades de 

ensino e pesquisa; 

9.1.2 Colaborar com a execução de atividades práticas pelos professores; 

9.1.3 Apresentar um relatório técnico-científico de sua experiência nas atividades 

de monitoria e a comprovação de produção científica no desenvolvimento do 

projeto; 

9.1.4 Apresentar um plano de atividades a ser desenvolvido no semestre ao 

professor orientador; 

9.1.5 Cumprir as normas e rotinas laboratoriais; 

 

 

10. DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

10.1 Conforme a Resolução CONSUP Nº 53/2018, são atribuições do professor orientador: 

a) Promover reuniões mensais com os monitores sob sua responsabilidade, 

objetivando acompanhar e avaliar o trabalho da monitoria; 

b) Identificar eventuais falhas no projeto de ensino e propor medidas corretivas; 

c) Capacitar o discente para a função de monitor; 

d) Orientar e acompanhar o monitor para a produção científica; 

e) Apresentar à Coordenação da Monitoria um plano de atividades a ser desenvolvido 

no semestre. 

f) Apresentar um relatório final do desenvolver do projeto; 

 

 

11. DAS ATIVIDADES VEDADAS 

 

11.1. Ao monitor Voluntário aprovado no Processo Seletivo de Monitoria da 

FCMPB/AFYA, é vedado: 

a) Substituir o professor em atividade docente, incluindo ministrar aulas; 

b) Avaliar os alunos do componente curricular; 

c) Auxiliar o professor em atividades que não estejam relacionadas ao componente 

curricular para a qual o monitor foi selecionado; 

d) Executar atividades administrativas. 

 

12. DO CALENDÁRIO 

 

12.1 Divulgação do Edital: 23 de agosto de 2021 

12.2  Período de inscrição: de 23/09/2021 até 25/09/21 às 23:59h horas. 

12.3  Local de inscrição: Ocorre por meio de formulário eletrônico (O link estará disponível 

a partir do dia 23/09 até as 23h59min do dia 25/09/2021).  

12.4  Seleção dos monitores: PROVA  PRÁTICA  (presencial e/ou plataforma CANVAS) de 

27/09/21  a 30 de Setembro de 2021.  

12.5  Divulgação dos candidatos aprovados: até 05 de Outubro de 2021. 

12.6  Assinatura do Termo de Compromisso: Do dia 05/10/2021 até as 16h do dia 

08/10/2021. 



 
 

12.7  Vigência do Termo de Compromisso: até dezembro de 2021, podendo ser renovado por 

mais um semestre. 

 

 

13. DAS VAGAS DE MONITORIA PARA 2021.2 

 

 

 

QUADRO DE VAGAS PARA MONITORES DO CURSO DE 

MEDICINA - 2021.2 
 

 

 

CURSO 
 

UNIDADE 

CURRICULAR 

PERÍODOS 

APTOS 

PARA 
INSCRIÇÃO 

 

DOCENTE 

 

Nº DE 

VAGAS 

 

MODALIDADE 

 

ATENÇÃO À 

MULHER - 
GINECOLOGIA 

 

Alunos do 6° 

período ao 11° 

período 

ETIENE 

GALVÃO 

02 VOLUNTÁRIA 

ASSISTÊNCIA AOS 

PORTADORES DE 

DOENÇAS 

INFECCIOSAS – 

ANTIMICROBIANOS 

 

Alunos do 5° 

período ao 11° 

período 

CIBÉRIO 

LANDIM 

02 VOLUNTÁRIA 

EPIDEMIOLOGIA Alunos do 7° 

período ao 11° 

período 

EDUARDO 

SIMON  

01 VOLUNTÁRIA 

INTRODUÇÃO À 

CLÍNICA MÉDICA E A 

FARMACOLOGIA – 

FARMACOLOGIA 

 

 

Alunos do 4° 

período ao 8° 

período 

 

GREGÓRIO F. 

GONÇALVES 

03 VOLUNTÁRIA 

FUNÇÕES BIOLÓGICAS 

DOS SISTEMAS- 

HISTOLOGIA F 

Alunos do 4° 

período ao 8° 

período 

JULIANA 

AMORIM 

03 VOLUNTÁRIA 

MECANISMOS  DE 

AGRESSÃO E DEFESA – 

MICROBIOLOGIA 

 

Alunos do 4° 

período ao 11° 

período 

SOCORRO 

VIEIRA 

02 VOLUNTÁRIA 

PROCEDIMENTOS EM 

MEDICINA 

Alunos do 6° 

período ao 11° 

período 

YURI LOSS 02 VOLUNTÁRIA 

SUPORTE BÁSICO DE 

VIDA 

Alunos do 6° 

período ao 11° 

período 

YURI LOSS 04 VOLUNTÁRIA 



 
 

URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA NA 

CRIANÇA 

 
 

Alunos do 8° 

período ao 11° 

período 

 

 
 

 
 

 

 
 

KÁTIA 

LAUREANO 
 

03 VOLUNTÁRIA 

 

ASSISTÊNCIA AOS 

PORTADORES DE 

DISTÚBIOS 

ABDOMINAIS- 

NEFROLOGIA  

Alunos do 7° 

período ao 11° 

período 

PABLO 

RODRIGUES 

DA COSTA 

ALVES 

01 VOLUNTÁRIA 

 

FARMACOLOGIA 

CLÍNICA  

Alunos do 7° 

período ao 11° 

período 

CIBÉRIO 

LANDIM 

MACÊDO 

01 VOLUNTÁRIA 

 

 

 

 

14. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

14.1  Para o curso de medicina, os conteúdos programáticos encontram-se 

assinalados abaixo: 

 

 

ITEM 

 

ÁREA TEMÁTICA 

 

CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES 

 

 

 

01 

 

 

ATENÇÃO À SAÚDE DA 

MULHER - 

GINECOLOGIA 

Semiologia ginecológica; Vulvovaginite; DST; 

DIP; Patologia benigna e maligna da mama; 

Patologia maligna de Colo; Leiomiomatose 

uterina; SOP - Síndrome de Ovários Policísticos; 

Climatério; Planejamento Familiar; Fisiologia do 

ciclo menstrual; Sangramento uterino anormal: 

Endometriose. 

 

 

 

 

02 

 

 

ASSISTÊNCIA AOS 

PORTADORES DE 

DOENÇAS INFECCIOSAS 

- ANTIMICROBIANOS 

Aspectos gerais dos principais microrganismos 

patogênicos e antimicrobianos; Beta-lactâmicos 

(penicilinas, cefalosporinas, carbapenens, 

monobactâmicos e inibidores de beta-lactamases); 

Macrolídeos, lincosamidas, aminoglicosídeos, 

tetraciclinas, tigeciclina, cloranfenicol; 

Glicopeptídeos, daptomicina, linezolida; 

Polimixina B e E; Anaerobicidas (lincosamidas e 

metronidazol); Sulfonamidas e fluorquinolonas; 

Antivirais; Antiparasitários (antiprotozoários e anti-

helmínticos); Antifúngicos. 

 

03 

 

EPIDEMIOLOGIA 

Epidemiologia descritiva; Vigilância 

Epidemiológica; Estudos epidemiológicos; 

Medicina Baseada em Evidências 



 
 

 

 

04 

 

FUNÇÕES BIOLÓGICAS 

DOS SISTEMAS 

(HISTOLOGIA) 

Sistema Locomotor; Sistema Reprodutor 

Masculino e Feminino; Sistema Nervoso Central, 

periférico e Órgãos dos Sentidos; Sistema 

Endócrino; Sistema Digestório; Sistema 

Cardiovascular e Respiratório; Órgãos Linfáticos; 

Sistema Urinário. 

 

 

 

05 

ASSISTÊNCIA AOS 

PORTADORES DE 

DISTÚBIOS 

ABDOMINAIS- 

NEFROLOGIA 

Avaliação da Função Renal; Propedêutica da 

Hematúria; Propedêutica da Proteinúria;  Avaliação 

dos Distúrbios Metabólicos na Gasometria Arterial; 

Hipovolemia; Hipervolemia; Hiponatremia; 

Hipernatremia;  Hipocalemia; Hipercalemia; 

Injúria Renal Aguda e; Doença Renal Crônica.

  

 

 

06 

INTRODUÇÃO À 

CLÍNICA MÉDICA E A 

FARMACOLOGIA - 

FARMACOLOGIA 

Anti-histamínicos; Anti-inflamatórios não 

esteroides; Anti-inflamatórios esteroides; 

analgésicos opioides e analgésicos locais e gerais.  
 

 

 

07 

 

 

MECANISMOS  DE 

AGRESSÃO E DEFESA - 

MICROBIOLOGIA 

Morfologia, fisiologia, bioquímica, genética e 

identificação dos microrganismos patogênicos para 

o homem; Ação dos agentes físicos e químicos sobre 

os microrganismos; Interações microbianas;  

Antibióticos e quimioterápicos; Flora normal do 

corpo humano; Patogenia e epidemiologia das 

infecções bacterianas; Bactérias aeróbias e 

anaeróbicas de maior significado clínico; Virologia 

geral; Patogenia e controle das doenças virais;  

Propriedades gerais dos fungos – micoses cutâneas, 

sistêmicas e oportunistas. 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS EM 

MEDICINA 

Fundamentos de Enfermagem; ATLS; PHTLS; 

Cuidados básicos para a prevenção de infecção; 

Lavagem das mãos; Posturas e vestimenta 

adequada ao ambiente médico e respeito às regras 

próprias dos diversos serviços de saúde; Punção 

venosa periférica; Punção venosa central; Punção 

arterial; Sondagem vesical; Sondagem enteral; 

Vias de administração de fármacos (oral, 

sublingual, intradérmica, subcutânea, 

endotraqueal, retal, intraóssea, intramuscular, 

endovenosa); Punção lombar; Toracocentese; 

Paracentese; Punção óssea; Manobras de vias 

aéreas básicas e avançadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos básicos da RCP em adultos; Técnicas de 

RCP; Uso da Desfibrilação Externa Automática – 

DEA; Ritmos cardíacos das PCR; Uso da 

Desfibrilação Externa Manual; Choques de 

desfibrilação e cardioversão (Características 

gerais e diferenças entre os dois 



 
 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

SUPORTE BÁSICO DE 

VIDA 

grupos);  Ventilação com bolsa-válvula-máscara; 

Uso da máscara Laríngea; Cânula de Guedel; 

Combitube; Pocket Mask;  Noções Gerais do 

Suporte básico de vida em pediatria; Obstrução de 

vias aéreas; Cinemática do Trauma e atendimento 

a vitima de: atropelamento, Capotamento, Batida 

frontal,traseira,lateral, queda de altura, FAF e 

FAP; Retirada de Capacete;  Extricação de Vítima 

em Veiculo;  Imobilização de Tórax, MMII, 

MMSS, Pelve e estabilização de 

Crânio; Pranchamento de vítima; Imobilização de 

bebê em cadeirinha veicular e outros; Avaliação 

dos cenários de traumas com uma ou múltiplas 

vítimas; Controle e estabilização da via aérea e 

controle da coluna cervical nos politraumas; 

Controle e estabilização da Respiração, 

Ventilação e Oxigenação nos politraumas; 

Trauma de Tórax; Reconhecimento e urgência no 

atendimento a vitima de pneumotórax, hemotórax; 

Controle e estabilização da circulação, 

Hemorragia e Choque nos politraumas; Controle e 

estabilização da disfunção neurológica e 

exposição nos politraumas; O PHTLS no trauma 

raquimedular; O PHTLS no trauma de crânio.; 

Noções do PHTLS no trauma abdominal; Noções 

do PHTLS  em Trauma de Pelve; Noções do 

PHTLS no trauma nos membros Inferiores e 

superiores. 

 

 

10 
URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA NA 

CRIANÇA 

Conteúdo do módulo de UEC: Manobras de 

Reanimação Cardiopulmonar (RCP); Arritmias 

em Pediatria; Insuficiência Respiratória Aguda 

(IRA); Choques. 

11 
FARMACOLOGIA 

CLÍNICA  

Aspectos gerais das principais classes de 

medicamentos; Medicamentos com ação no trato 

grastrintestinal; Farmacologia do sistema 

respiratório; Anti-hipertensivos; Farmacologia da 

insuficiência cardíaca; Medicamentos utilizados 

na terapia da cardiopatia isquêmica; 

Farmacoterapia das dislipidemias; 

Antidepressivos; Antipsicóticos; 

Anticonvulsivantes; Ansiolíticos; Sedativos; 

Anticoncepcionais; Fármacos anticoagulantes, 

fibrinolíticos e antiplaquetários; Farmacologia das 

doenças de Alzheimer e Parkinson.  

 

 

 



 
 

15. CRONOGRAMA DAS PROVAS  

 

 

CURSO 

 

UNIDADE 

CURRICULAR 

 
DOCENTES 

 
DATA 

 

LOCAL  

 

 

ATENÇÃO À 

MULHER - 
GINECOLOGIA 

 

ETIENE 

GALVÃO 

 

 (Entrevista) 

 

 

ZOOM  

ASSISTÊNCIA AOS 

PORTADORES DE 

DOENÇAS 

INFECCIOSAS – 

ANTIMICROBIANOS 

 

CIBÉRIO 

LANDIM 

 

(Entrevista)  

 

 

 

 

ZOOM  

EPIDEMIOLOGIA EDUARDO 

SIMON  

(Entrevista)  

 

 

ZOOM  

 

 

INTRODUÇÃO À 

CLÍNICA MÉDICA E A 

FARMACOLOGIA – 

FARMACOLOGIA 

 

 

GREGÓRIO 

F. 

GONÇALVES 

(Entrevista)  

 

 

 

 

ZOOM  

 

 

 

 

FUNÇÕES BIOLÓGICAS 

DOS SISTEMAS- 

HISTOLOGIA F 

JULIANA 

AMORIM  

 (Entrevista) 
 

 

ZOOM  

 

 

MECANISMOS  DE 

AGRESSÃO E DEFESA – 

MICROBIOLOGIA 

 

SOCORRO 

VIEIRA 

(Entrevista)  

 
 

 

 

ZOOM  

PROCEDIMENTOS EM 

MEDICINA 

YURI LOSS (Entrevista)  

 

 

ZOOM  

 

 

 

 

SUPORTE BÁSICO DE 

VIDA 

YURI LOSS (Entrevista)  

 

 

ZOOM  

 

 

 

 

URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA NA 

CRIANÇA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

KÁTIA 

LAUREANO 
 

(Entrevista)  

 
 

 

ZOOM  

 

 



 
 

 
 

 

ASSISTÊNCIA AOS 

PORTADORES DE 

DISTÚBIOS 

ABDOMINAIS- 

NEFROLOGIA  

PABLO 

RODRIGUES 

DA COSTA 

ALVES 

(Entrevista)  

 
 

 

ZOOM  

 

 

 

 
 

FARMACOLOGIA 

CLÍNICA  

CIBÉRIO 

LANDIM 

MACÊDO 

(Entrevista)  

 

 

 

 

ZOOM  

 

 

OBS: O dia e horário da entrevista será divulgado até dia 24/09/21. Em caso de dúvidas, 

acionar a coordenação de monitoria pelo número (83) 99114-3796.  

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1  Os componentes curriculares e os respectivos números de vagas estão 

divulgados neste edital. 

16.2  Ao se inscrever, o candidato firmará declaração de que aceita as 

condições estabelecidas neste Edital e na Resolução Nº 53/2018 do 

Conselho Superior – CONSUP da FCMPB/AFYA. 

16.3  Os casos omissos no programa de Iniciação à Docência – Monitoria, 

serão da competência da coordenação do curso e do Conselho Superior – 

CONSUP. 

 

 
Rachel Cavalcanti Fonseca 

Coordenação de Iniciação à docência- Monitoria 

 

 

Adriene Jacinto Pereira 

Diretora de Graduação 

 

 

Sérgio Ricardo Bezerra dos Santos 

Diretor Geral 

FCMPB/AFYA 
 

 

 

                            João Pessoa, 23 de Setembro de 2021 


