
 

                                                                   
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E 

EXTENSÃO  

EDITAL 056/2019 - PROPPE 

   

MONITORIA VOLUNTÁRIA ACADÊMICO-CIENTÍFICA EIXO 2 –  

INTRODUÇÃO À SEMIOLOGIA  

O Pró-reitor de pós-graduação, iniciação à pesquisa e extensão do Centro Universitário 

Campo Real, Mateus Cassol Tagliani,, no uso de suas atribuições legais, torna público as 

inscrições para Monitoria Voluntária Acadêmico-Científica, no EIXO 2 – 

INTRODUÇÃO A SEMIOLOGIA, do Curso de Medicina, no período de 30 de 

setembro/2019 a 30 de setembro/2020.  

DAS VAGAS: 3 (três) vagas  

1. PROFESSOR SUPERVISOR:  Solange Cristina Costa Cotlinsky e Rafael 

Cavalheiro Cavalli  

  

2. PRÉ-REQUISITO DO CANDIDATO:   

a. O candidato deverá ser aluno regular do curso de Medicina do Centro  
Universitário Campo Real;   

b. Ter disponibilidade de 04 horas semanais;   
c. Possuir assiduidade superior a 75%.   
d. Ter cursado a disciplina na qual pretende ser monitor e possuir aproveitamento 

acadêmico superior a 70%;   
e. Ter participado de Eventos Institucionais (Simulado Preparatório de Carreiras).  

4. DO PRAZO DA VIGÊNCIA   

A vigência da monitoria será no período de setembro de 2019 a setembro de 2020.   

5. DA INSCRIÇÃO   

5.1 LOCAL: A inscrição para a vaga de monitor deverá ser realizada no Balcão do Bloco 

de Saúde.   

5.2 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 09/09/2019 a 13/09/2019.   

5.3 REQUISITOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: Não serão admitidas as inscrições 

de alunos não regularmente matriculados e com documentação pendente junto à 

Secretaria Acadêmica.   



 

6. SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO   

                                                                        Serão considerados 

classificados na prova de seleção os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7 

(sete) sobre um total de 10 pontos possíveis.   

O processo de seleção constará de prova teórico prática (será realizada no dia 17/09/2019 

às 18:30hs, terá uma duração máxima de até 1 hora), nota do módulo de semiologia do 

ano cursado pelo aluno e entrevista dos 7 melhores classificados na prova teórico prático 

(Peso – 50% prova teórico prática, 25% nota da disciplina cursada, 25% entrevista). O 

conteúdo programático e bibliografia recomendada estão no anexo I deste edital.   

A solicitação de revisão da prova teórico-prática, caso necessário, poderá ser 

encaminhada a Coordenação do Programa de Monitoria até o dia 19/09/2019.   

A entrevista será realizada dia 25/09/2018 às 19:15 horas na sala dos professores do Bloco 

de Saúde.   

O resultado final será divulgado dia 25/09/2019 após a entrevista dos candidatos. OBS: 

Em caso de empate após todas as avaliações, será considerado como critério de desempate 

o concorrente de maior idade como classificado.  

O início das atividades será no dia 30/09/2019.  

Em caso de desistência de um dos monitores a vaga será suprida com o quarto classificado 

neste processo seletivo.  

Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste edital.   

8. DA CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

O aluno selecionado que cumprir com regularidade todos os deveres da monitoria e 

apresentar relatório ao final do ano, obterá 160 horas de atividades complementares, na 

modalidade monitoria.   

   

  

Guarapuava, 09 de agosto de 2019.   

  

  

  
Prof. Mateus Cassol Tagliani  

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão  

Centro Universitário Campo Real  



 

    

                                                                     
ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:   

1. Bioética.  

2. Responsabilidade médica e sigilo profissional.   

3. Medicina baseada em evidências.  

4. Relação médico-paciente.   

5. Aspectos psicodinâmicos da anamnese.   

6. Exame clínico (anamnese, exame físico geral, semiologia dos sistemas -  

tegumentar, genital feminino e masculino, cardiovascular, pulmonar, digestivo, 

musculo esquelético e neurológico).  

  

  

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA  

  

PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2016.  

  

Swartz, Mark H. Tratado de Semiologia Médica. 7 ed. Saunders Elsevier,   

  

BATES, Barbara; BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates propedêutica 

médica. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2010  

  


