
EDITAL 21/2022 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação 

à Pesquisa e Extensão 

 

Divulga Abertura do Processo Seletivo 
para Monitoria Acadêmico-Científica 
Voluntária na disciplina Clínica Médica de 
Pequenos Animais I, do curso de Medicina 
Veterinária do Centro Universitário 
Campo Real. 

 

A Pró-reitora de pós-graduação, iniciação à pesquisa e extensão do Centro Universitário 

Campo Real Moana Rodrigues França, no uso de suas atribuições legais, torna público 

as inscrições para Monitoria Acadêmica Voluntária, em Clínica Médica de Pequenos 

Animais I, no curso de Medicina Veterinária, no período de 04/03/2022 a 11/03/2022.   

1. DAS VAGAS: 1 (uma) vaga  

2. PROFESSOR SUPERVISOR:  Helton Felipe Stremel 

3. PRÉ-REQUISITO DO CANDIDATO:  

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

b. Ter disponibilidade de 08 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, 
Semana acadêmica do curso).  

4. DO PRAZO DA VIGE ̂NCIA  

A vigência da monitoria será no período de 28/03/2022 a 28/09/2022. 

5. DA INSCRIÇÃO  

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo link: 

https://forms.gle/PMymedJw1GZob942A  

5.2 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 04/03/2022 a 11/03/2022 

5.3 REQUISITOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO 

Não serão admitidas inscrições de alunos não regularmente matriculados e com 

documentação pendente junto à Secretaria Acadêmica.  

6. SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

https://forms.gle/PMymedJw1GZob942A


6.1 Serão considerados classificados na prova de seleção os candidatos que obtiverem 
nota igual ou superior a 7,0 (sete ) sobre um total de 10 pontos possíveis.  
 
6.2 O processo de seleção constará de prova TEÓRICA que será realizada no dia 
14/03/2022 às 14h00 nas dependências CT e terá uma duração máxima de 3 (três) 
horas. O conteúdo programático e bibliografia recomendada estão no anexo I deste 
edital. 
 
6.3 Os candidatos classificados na prova escrita participarão de entrevista na 
RealVet, que será marcada individualmente por contato via Whatsapp informado 
durante o processo de inscrição. A entrevista pontuará um máximo de 10 pontos, que 
farão média simples com a nota da prova escrita para classificação final.  

 
6.4  A relação de candidatos em ordem decrescente de nota obtida no processo seletivo  
será divulgada no dia 25/03/2022, em edital próprio no site do Centro Universitário 
Campo Real ( https://guarapuava.camporeal.edu.br/editais-2022/ ). 
 
6.4  Em caso de empate na nota obtida, o desempate utilizado será feito a partir de 
avaliação de currículo. Será utilizado como critério a média final do aluno na disciplina 
de Leitura e Produção de textos. 
 
6.5  O início das atividades será no dia 28/03/2022. 
 
6.6  Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste edital.   

7. 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 206 horas de atividades complementares, 

na modalidade monitoria.  

 

Guarapuava, 04 de março de 2022.  

 

Moana Rodrigues França 

 Pró-Reitora de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão 

.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

https://guarapuava.camporeal.edu.br/editais-2022/


ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA: 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Semiologia aplicada a pequenos animais: exame físico geral, gastrintestinal e 
cardiovascular. 
Gastroenterologia veterinária: afecções do trato gastrintestinal de cães e gatos. 
Cardiologia veterinária: insuficiência cardíaca congestiva e terapêutica das doenças 
cardíacas. 
 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 
 
FEITOSA, Francisco Leydson F. Semiologia Veterinária - A Arte do Diagnóstico. [Digite o Local 
da Editora]: Grupo GEN, 2020. 9788527736336. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527736336/.  
 
JERICÓ, Márcia M.; KOGIKA, Márcia M.; NETO, João Pedro de A. Tratado de Medicina Interna 
de Cães e Gatos 2 Vol.. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2014. 978-85-277-2667-2. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2667-2/ . 

  
KHAN, Cynthia M. Manual Merck de Veterinária, 10ª edição. [Digite o Local da Editora]: Grupo 
GEN, 2014. 978-85-412-0437-8. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0437-8/.  
 
SPINOSA, Helenice de S.; GÓRNIAK, Silvana L.; BERNARDI, Maria M. Farmacologia Aplicada 
à Medicina Veterinária, 6ª edição. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2017. 9788527731348. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731348/. 
  
 

Guarapuava, 04 de março de 2022.  
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