
EDITAL 84/2022 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação 

à Pesquisa e Extensão 

 

Divulga Abertura do Processo 
Seletivo para Monitoria 
Acadêmico-Científica Voluntária 
no módulo de PROPEDÊUTICA 
SEGMENTAR  

 

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 

inscric ̧ões para Monitoria Acadêmica Voluntária, eara Monitoria Acadêmica Voluntária, 
em Propedêutica Segmentar 1, do Curso Medicina, no período de 01/09/2022 a 
30/03/2022 

1. DAS VAGAS: 3 (três) vaga 

2. PROFESSOR SUPERVISOR:  Prof Rita de Cassia Ribeiro Penha Arruda 

3. PRÉ-REQUISITO DO CANDIDATO:  

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

b. Ter disponibilidade de XX 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 29/08/2022 a 29/02/2022.   

5. DA INSCRIÇÃO  

5.1 LOCAL 

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo link: 

https://forms.gle/DfGZqpVC1YS8DXtx5 

 

5.2 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 22/08/2022 a 24/08/2011.   

 

https://forms.gle/DfGZqpVC1YS8DXtx5


5.3 REQUISITOS EXIGIDOS PARA INSCRIC ̧ÃO 

Não serão admitidas as inscric ̧ões de alunos não regularmente matriculados e com 

documentação pendente junto à Secretaria Acadêmica.  

6. SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO  

6.1  PROVA TEÓRICO-PRÁTICA A SER REALIZADA DIA 25/08/2022 
 
Iniciará às 19:30, NO LABORATÓRIO DE HABILIDADES 4 DO CT. O tempo total 
da avaliação será de 02(duas) horas, sendo previsto o término para às 21:300. 
 
Os candidatos deverão, obrigatoriamente, realizar avaliações em 6 estações :  
 
Otorrinoalringologia, Oftalmologia, Ortopedia, Gastrointestinal,Vascular e Pediatria.  
 
Todas com igual valor. 
 
6.2. Será eliminado da avaliação o candidato que não cumprir todas as etapas da 
avaliação, realizar consultas durante o processo seletivo, estiver portando dispositivos 
eletrônicos nas dependências da avaliação. 
Descrever nos itens o processo de seleção. 
 
6.3  Em caso de empate na nota obtida o critério de desempate utilizado será feito a 
avaliação de currículo. 
 
6.5 A relação dos candidatos selecionados será divulgada no dia 31/08/2022, em edital 
próprio no mural de informações do Curso e na aba Institucional do site do Centro 
Universitário Campo Real ( https://guarapuava.camporeal.edu.br/editais-2022/ ). 
 
6.6  O início das atividades será no dia 29/08/2022. 

 
6.8  Em caso de cancelamento da bolsa por qualquer das partes (Monitor ou IES) a vaga 
será  o segundo classificado neste processo seletivo.  

6.9 O aluno selecionado que cumprir com regularidade todos os deveres da monitoria e 
apresentar relatório ao final do ano, obterá horas de atividades complementares, na 
modalidade monitoria.  

 
 

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

 

Guarapuava, 22 de agosto de 2022.  

 

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

Extensão 
  

 

 
Profª. Moana Rodrigues França 

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


ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA   

 

Disciplina: Disciplina: PROPEDÊUTICA SEGMENTAR 1 
 

Contéudo:1. Dominio da habilidade de anamnese e exame físico 

voltada para a consulta pediátrica da criança na fase pré-

escolar. 

Dominar a habilidade de Anamnese e Exame Físico básico 

Otorrinolaringológico, abrangendo as afecções mais comuns da 

cavidade nasal, faringe, laringe, orelhas e os procedimentos 

básicos que um médico da atenção básica necessita saber. 

Dominar as técnicas de anamnese e exame físico do sistema, 

vascular associado aos exames subsidiários mais comuns na prática 

clínica e para realização dos diagnósticos sindrômicos 

prevalentes. 

Dominar a habilidade de anamnese e exame físico dos principais 

sintomas, sinais e doenças do aparelho circulatório (vascular 

periférico). 

Dominar os conceitos dos principais sintomas e sinais 

relacionados ao trato gastrointestinal, associando as principais 

doenças referentes a cada um dos termos. Doninar as técnicas de 

anamneses típicas das principais doenças do trato 

gastrointestinal e o exame físico do abdome , pleno conhecimento 

dos principais sinais semiológicos e epônimos das doenças do 

trato gastrointestinal. 

Dominar os passos de anamnese e de exame físico segmentar do 

sistema locomotor/osteoarticular. 

Dominar as técnicas de anamnese e exame físico oftlamologico 

básico e pleno conhecimento dos sinais e sintomas das condições 

oftalmológicas mais comuns. 
 

Bibliografia Básica: 
ORTO, C.C. Semiologia Médica 7ª. edição SWARTZ, Tratado de 

Semiologia Médica 2 edição     

Bibliografia Complementar: 

BORGES, C.E. at col. Manual Prático de Otorrinolaringologia, Ed 

Sannar 2019   

 

 

 

Guarapuava, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

  _____________________________________________________ 

Coordenação do Programa de Monitoria Acadêmico-Científica 

Profº. Sandro Mazurechen 

 


