UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE ENSINO PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ENSINO-EXTENSÃO
EDITAL 01/2018/PROEN/PROEX
A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri, em
consonância com o edital nº 01/2018/PROEX-PROEN/UFCA, informa que se
encontram abertas as inscrições para a monitoria Ensino e Aprendizado de
Fisiologia e Farmacologia no Curso de Medicina do Cariri, no período de
13/03/2018 a 22/03/2018, via correio eletrônico (e-mail), para o endereço:
iri.lima@ufca.edu.br, em formato PDF. As inscrições enviadas após esse
período/horário não serão consideradas para efetivação das inscrições de
Monitoria, Remunerada/Voluntária, do Programa de Integração Ensino e
Extensão (PEEX).

PROJETO
01

Ensino e Aprendizado de Fisiologia e
Farmacologia no Curso de Medicina
do Cariri

Coordenador (a)
Iri Sandro Pampolha Lima

Nº DE
VAGAS
RM VL

2

1. DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:
1.1 Ser estudante regularmente matriculado no Curso de Medicina da UFCA a
partir do terceiro semestre;
1.2 Ter cursado com aprovação por nota igual ou superior a 7,0 (sete), o Módulo
Princípios de Farmacologia;
1.3 Assumir, no ato da inscrição, compromisso de que dispõe de 12 horas
semanais para o desenvolvimento das atividades da bolsa;
1.4 No caso de Monitoria Remunerada, não é permitido o vínculo simultâneo a
mais de uma das atividades remuneradas que estejam atreladas aos programas
de bolsa da UFCA ou gerenciadas por esta última, a fim de evitar o acúmulo de
bolsas.
1.5 Não está cursando outra graduação;
1.6 Aceitar o Plano de Trabalho constante no Projeto de Monitoria.
2. DA DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO:
2.1 Documento de identificação com foto (RG/PASSAPORTE/RNE)
2.2 CPF
2.3 Histórico Escolar
2.4 Curriculum Vitae atualizado na Plataforma Lattes
2.5 A documentação acima referida deverá ser encaminhada, via correio eletrônico
(e-mail), para o endereço: iri.lima@ufca.edu,br, em formato PDF, a partir das 08
horas do dia 13/03/2018 até as 17 horas do dia 22/03/2018.
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3. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO:
3.1 Da Seleção:
A seleção dos candidatos inscritos ficará a cargo de uma comissão
formada pelos professores proponentes do projeto de monitoria, e se fará
mediante:
3.1.1 Prova Escrita com conteúdos específicos abordando o objeto de estudo do
projeto (eliminatória);
3.1.2 Análise do histórico (eliminatório);
3.1.3 Entrevista (opcional a critério do Coordenador do Projeto e classificatória);
3.1.4 Análise do Curriculum (eliminatório);
3.2 Da Classificação:
Serão classificados os candidatos que apresentarem:
3.2.1 Nota na prova escrita ou prova prática ou apresentação de seminário igual
ou superior a 7,0 (sete);
3.2.2 Aprovação, constante do Histórico Escolar, com nota igual ou superior a 7,0
(sete) no Módulo que contemple a área/Disciplina específica do projeto que oferta
a bolsa;
3.2.3 Serão classificados, por ordem decrescente até o preenchimento das vagas,
os candidatos que apresentarem a maior média obtida pelo somatório das notas
da prova escrita mais a nota obtida no Módulo que contemple a área/Disciplina
específica do Projeto que oferta a bolsa, constante do Histórico Escolar;
Observação: Para efeitos neste dispositivo, o preenchimento das vagas, por
ordem decrescente de classificação, se dará primeiramente nas vagas destinadas
às bolsas remuneradas, ficando os demais selecionados com as vagas nas bolsas
voluntárias;


Nota mínima para aprovação = 6,0;
 Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a sua
soma de pontos;
 Em casos de desistência, serão chamados os outros candidatos
segundo a ordem classificatória no Processo Seletivo.

4. MÉTODO DE AVALIAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
•

A prova escrita será aplicada no dia 26/03/2018 às 17:00h.

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:

•

28/03/2018
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Pontos para a seleção
Ensino e Aprendizado de Fisiologia e Farmacologia no Curso de Medicina do
Cariri
Iri Sandro Pampolha Lima

Antihipertensivos
Sistema Nervoso Autonômico (simpático e parassimpático)
Adrenérgicos e antiadrenérgicos
Fisiologia da Adrenal e da tireoide
Fisiologia e Farmacologia do Pâncreas Endócrino
Farmacologia dos analgésicos opióide

Barbalha-CE, 12 de março de 2018

