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Monitorias DCM 

 

Conforme as disposições da Resolução nº020/96 encontram-se abertas 

no Departamento de Clínica Médica, as inscrições para preenchimento de 

vagas para Aluno (a) monitor (a) nas disciplinasconforme quadro abaixo: 

1. Quadro demonstrativo de disciplinas, vagas, requisitos e seleção 

Disciplina Vagas Requisitos específicos Seleção 

CLM1048 - Clínica 
Médica II - 
Gastroenterologia 

02 vagas 

com bolsa 

Estar regularmente 
matriculado no curso de 
Medicina; possuir 
Currículo Lattes 
atualizado na base do 
CNPq; ter sido aprovado 
na disciplina de Clínica 
Médico-Cirúrgica I ou 
Clínica Médica II 

1º fase: eliminatória, conforme 
Anexo I 
 
2º fase: entrevista, cujo local e 
horário serão divulgados 
juntamente com a lista dos 
selecionados na primeira fase. 

CLM1046 – Clínica 
Médica I – 
Geriatria 

01 vaga 
com bolsa 
e 01 vaga 
voluntária 

Estar regularmente 
matriculado no curso de 
Medicina a partir do 6º 
semestre; ter sido 
aprovado na disciplina de 
Saúde do Idoso ou 
Clínica Médica I 

Prova escrita objetiva a ser 
realizada no dia 23/04 em 
horário e local a ser divulgado. 
Mínimo de 70% de acertos para 
aprovação. 

CLM1049 – Clínica 
Médica III – 
Reumatologia 

01 vaga 
com bolsa 
e 01 vaga 
voluntária 

Estar regularmente 
matriculado no curso de 
Medicina do 8º ao 11º 
semestre; ter sido 
aprovado na disciplina de 
Clínica Médico-Cirúrgica 
II  

1º fase: eliminatória. Consiste 
em uma prova objetiva a ser 
realizada dia 16/04 em horário e 
local a ser definido. Mínimo de 
70% de acertos. Serão 
aprovados os 6 primeiros 
classificados. 
2º fase: entrevista com os 6 
primeiros classificados em data 
e local a ser definido. 
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2. Dos requisitos gerais: 

São pré-requisitos para inscrição nessa seleção além dos citados no quadro 

acima: 

a) Possuir disponibilidade de 10 horas semanais para participar das 

atividades propostas; 

b) No momento da assinatura do termo de compromisso não receber 

outra bolsa de qualquer natureza. 

 

3. Das inscrições: 

 

a) As inscrições serão realizadas exclusivamente online através do 

site do DCM, realizadas do dia 05/04 até o dia 10/04/2018 em 

http://www.dcmufsm.com/editais; 

b) Inscrições solicitadas fora do prazo não serão homologadas; 

c) Não havendo candidatos inscritos ou aprovados, poderá o 

departamento reabrir as inscrições. 

 

4. Dos critérios de desempate: 

 

a) Maior nota na disciplina de origem da vaga; 

b) Estar cursando o semestre mais adiantado;  

c) Maior idade. 

 

d) Dos resultados: 

 

a) Os resultados das seleções por ordem de classificação serão 

divulgados no site do CCS e do DCM. 
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e) Disposições gerais: 

 

a) A bibliografia encontra-se no Anexo II; 

b) A bolsa de monitoria não poderá ser acumulada com outra 

bolsa, independente do órgão financiador; 

c) O monitor exercerá suas atividades sem qualquer vínculo 

empregatício com a Instituição, em regime de 08 (oito) a 12 

(doze) horas semanais de trabalho efetivo, de acordo com o 

plano de atividades; 

d) As atividades de monitor obedecerão, em cada semestre, a um 

plano conforme a disciplina e o professor orientador; 

e) As atividades terão início logo após a divulgação do resultado. 

f) A validade da seleção é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado 
por mais 1 (um) ano a critério do Departamento de Clínica 
Médica. 
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ANEXO I 

 

 Da seleção para monitoria de Gastroenterologia 

 

Primeira fase: 

É eliminatória e consiste na entrega de um projeto de pesquisa no ato 

da inscrição (realizar a inscrição no site (conforme item 3. a) e entregar o 

projeto no DCM, sala 1337 do prédio 26 até o dia 13/04/18), que possa ser 

implementado localmente (HUSM ou comunidade).  

O projeto deve ter no máximo 10 páginas, com espaço simples e fonte 

10 com a seguinte estrutura: 

 

a) TÍTULO  

b) RESUMO  

c) INTRODUÇÃO  

d) REVISÃO DA LITERATURA  

e) QUESTÃO NORTEADORA DO ESTUDO  

f) ENUNCIADO DA HIPÓTESE  

g) JUSTIFICATIVA  

h) OBJETIVOS  

i) MATERIAL E MÉTODOS:  

• Delineamento  

• Definição do Fator em Estudo e Desfecho (s) 

• Critérios de inclusão e exclusão  

• Definição das variáveis  

• Logística 

• Plano de Análise Estatística dos dados (não obrigatório) 

• Considerações éticas (Riscos e benefícios, Privacidade e 

confidencialidade, utilização ou não de TCLE)  

j. CRONOGRAMA  

k. ORÇAMENTO  
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l. REFERENCIAS 

  m. ANEXOS (TCLE, Fichas de avaliação etc.) 

Desta fase serão selecionados os alunos para a fase seguinte. 
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ANEXO II 

 

 Bibliografia Geriatria: 

 

 MORAES, E N. Princípios Básicos de Geriatria e Gerontologia. 

1ªed 2008. Coopmed. 

 DUNCAN, B.B.; SCHMIDT, M. I. & GIUGLIANI, E.R.J. Medicina 

Ambulatorial: Condutas clínicas em atenção primária. 4ªed 2013. 

Artes Médicas, Porto Alegre. 

 FREITAS, E.V., PY L., NERI, A.L. et al. Tratado de Geriatria e 

Gerontologia. 3ªed2011.Guanabara Koogan. 

 RAMOS, L.R. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar 

UNIFESP-Escola Paulista de Medicina. 2005. Manole. 

 HAZZARD et al. Hazzard´s Geriatric Medicine and Gerontology. 

Sixth Edition 2009. McGraw-Hill Companies, USA. 

 PORTAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 

http://portal.saude.gov.br/saude - atenção à saúde – atenção básica 

– cadernos atenção básica – caderno 19. 

 

 Bibliografia Reumatologia: 

 
 Reumatologia – Harrison, 3º ed. 
 Reumatologia – diagnóstico e tratamento, 3º ed. 
 Exame físico musculoesquelético, Stanley Hoppenfeld, 2016. 

 

 Assuntos: 
 
 História e exame físico osteoarticular; 
 Artrite reumatoide; 
 Lúpus eritematoso sistêmico; 
 Gota; 
 Fibromialgia; 
 Osteoporose; 
 Osteoartrite 


