Edital de Seleção para Monitoria do Curso de Medicina do
UNIFAGOC
As atividades de monitoria nos cursos de graduação do UNIFAGOC têm a duração de
dois semestres e os alunos selecionados devem ter como perfil o interesse e habilidade
em atividades de docência.
Critérios para inscrição:
- disponibilidade de atuar por 10 horas semanais;
- ter cursado e sido aprovado nas unidades de ensino relacionadas ao Programa de
Monitoria pretendido, bem como os respectivos pré-requisitos;
- ter cursado outras unidades de ensino além da qual se pretende atuar como monitor,
em casos particulares;
- estar quite com a Secretaria de Registro Acadêmico, Biblioteca e Tesouraria do
UNIFAGOC;
- Não estar cursando o último período do curso.
O aluno poderá se inscrever em mais de um Programa de Monitoria, dentre aquelas
disponibilizadas neste Edital. Caso seja aprovado e classificado em mais de um
programa, deverá optar por apenas um. Caso haja coincidência de horários de provas
de diferentes Programas, o aluno optará por um dos Programas.
Prazo e formas de Inscrição:
As inscrições serão feitas na secretaria do Curso de Medicina no período divulgado nos
quadros de avisos do UNIFAGOC.
O cronograma da seleção de cada Programa de Monitoria também será divulgado nos
quadros de aviso do UNIFAGOC.
Etapas do processo seletivo:
PRIMEIRA FASE:
• Prova com todo o conteúdo das disciplinas relativas ao Programa de Monitoria. A
prova pode apresentar questões de múltipla escolha ou questões abertas, podendo
ainda haver prova oral ou prática.
• A primeira fase tem caráter eliminatório.
• O candidato deve alcançar o mínimo de 60 pontos para estar habilitado à segunda
fase do concurso.
• O valor final da primeira fase é 100 pontos, com peso 2
SEGUNDA FASE:
Entrevista;
Nos casos em que o professor julgar pertinente, poderá também ser exigido uma
aula teste;
• A segunda fase possui caráter classificatório;
• O valor final da segunda fase é 100 pontos, com peso 1.
•
•

NOTA FINAL: (Nota na primeira fase x 2) + (Nota na segunda fase)
3
Sistema de classificação:
Os candidatos serão classificados, em cada Programa de Monitoria, pela ordem
decrescente da nota final obtida e serão classificados somente aqueles que obtiverem,
no mínimo, 60 (sessenta) pontos. A disponibilidade do aluno candidato para atuar
durante o horário de aula da disciplina poderá ser pontuado na segunda fase, caso seja
interesse do professor responsável. Caso seja verificado durante o processo seletivo
que algum aluno candidato esteja cursando o último período do curso, ele será
automaticamente desclassificado.
Divulgação dos resultados:
Quadros de Avisos Oficiais do UNIFAGOC.

Vantagens em ser monitor no UNIFAGOC:
1. Ao final do Ano como Monitor, o aluno recebe um Certificado emitido pelo
UNIFAGOC, para compor o seu currículo;
2. Tempo de atividade de monitoria computado para as Atividades
Complementares;
3. Oportunidade de se aprofundar em temas do Ensino Médico;
4. Oportunidade de atuar como agente participativo no aprendizado de outros
alunos, sempre sob supervisão dos docentes do curso de medicina do
UNIFAGOC.
Os Certificados serão fornecidos aos Monitores que completarem a carga horária
integral da monitoria. Monitores que solicitem dispensa de suas atividades antes do
término regular de suas atividades de monitoria não têm direito a qualquer tipo de
Certificado ou Declaração.
Monitores que não cumpram INTEGRALMENTE as exigências contidas no Termo de
Compromisso não receberão Certificados ou Declarações, devido ao descumprimento
das exigências explicitadas previamente ao seu ingresso no Programa de Monitoria, e
poderão ser desligados do programa, a critério da Direção do curso.
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