MONITORIA 2021 – DEPARTAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS, HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA
CLÍNICA FMRP-USP
Estarão abertas inscrições para MONITORIA OFICIAL (01 vaga) e VOLUNTÁRIA (sem limites de vagas), junto ao
Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia da FMRP/USP.
Documentação:
• Histórico Escolar atualizado.
• Curriculum Lattes atualizado.
• Ficha de Inscrição preenchida e assinada pelo Aluno e pelo Professor Tutor.
• Carta de Intenção do candidato.
Critérios de Seleção:
1- O monitor bolsista será selecionado pela Comissão de Graduação deste Departamento.
2- Os monitores voluntários serão selecionados pelo docente orientador.
3- A aluno deverá ter cursado, preferencialmente, a disciplina relacionada ao plano de trabalho
apresentado.
4- Não haverá concessão de monitoria oficial ao mesmo aluno por dois anos consecutivos, exceto se não
houver inscrições de novos alunos.
5- A avaliação do candidato consistirá dos 3 itens apresentados abaixo, sendo a Nota Final igual a média
das notas obtidas em cada um dos itens multiplicadas por seus respectivos pesos
• ITEM 1: Média ponderada de notas do estudante segundo o Histórico Escolar atualizado entregue no
momento da inscrição (peso 3);
• ITEM 2 : Pontuação do aluno no Currículo Lattes Atualizado entregue no momento da inscrição,
segundo os seguintes critérios: (peso 4);
Atividades extra- curriculares (pontuação máxima: 10 pontos)
- plantão voluntário extra curricular (mínimo de 96 horas)
- participação de Liga Acadêmica ou Grupo PET-FMRP (mínimo de 6 meses)
- participação em eventos científicos (Cursos, Congressos, Jornadas, sendo
0.25 ponto para cada evento, até completar 1.0 ponto)
- trabalho apresentado em evento científico
- resumo publicado em Anais de Evento
- organização de eventos científicos/culturais
- língua estrangeira (nível intermediário ou avançado)
- cargos ou funções em diretórios acadêmicos e similares
- atividades esportivas
- engajamento em ações voltadas à comunidade
•

Pontos
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ITEM 3: Carta de Intenções, a qual deve ser escrita de próprio punho e limitar-se a uma página,
pontuando de 0 a 10 (peso 3).
Observação: A carta de intenções é um documento formal onde o estudante deve fazer uma breve apresentação de sua
trajetória acadêmica, pontuar de forma clara e objetiva as atividades que propõe realizar como Monitor em comum acordo
com seu orientador e, por fim, ressaltar quais as contribuições esperadas do ponto de vista acadêmico e pessoal.

A pontuação da Carta de Intenções seguirá os seguintes critérios:
Critérios analisados:
- forma e estrutura textual
- contemplar os tópicos: apresentação, plano de
atividades e contribuições esperadas.
- clareza e sistematização de ideias
- ortografia e concordância gramatical

Pontos
1.5
4.0
3.0
1.5

Inscrições on-line:
A documentação deverá ser enviada em formato pdf para o e-mail: rio@fmrp.usp.br
Período de inscrição: de 13/11/2020 a 04/12/2020.
O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 14/12/2020 a partir das 9:00 horas, sendo enviado
e-mails aos alunos inscritos e respectivos orientadores.
Informações:
Valor da Bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais)
Período de Concessão: 10 meses/ano – de 1º de fevereiro a 30 de novembro de 2020.
São possíveis atividades de monitoria:
• Acompanhamento das aulas com o docente;
• Leitura de textos, resumos, elaboração e aplicação de exercícios aos alunos da disciplina;
• Participação em plantões de dúvidas para alunos a respeito de temas discutidos previamente com o
docente;
• Participação na preparação e aplicação das atividades das disciplinas;
• Pesquisa sobre dados que contribuam para o desenvolvimento da disciplina.
• Participação na atualização e revisão de ementas, roteiro e questionários para a avaliação da disciplina.
São obrigações do aluno:
• Cumprir as atividades do plano de trabalho apresentado
• Elaborar um resumo das atividades desenvolvidas ao final do período
São obrigações do professor:
• Acompanhar e orientar o aluno monitor no desenvolvimento de suas atividades
• Orientar o aluno monitor na elaboração do resumo das atividades desenvolvidas.
Certificados da monitoria
Os certificados serão emitidos pela Comissão de Ensino do Departamento.
A emissão dos certificados está condicionada à entrega do resumo das atividades desenvolvidas pelo aluno
monitor com assinatura do aluno e docente. O documento deverá ser entregue na Secretaria do Departamento
RIO a até o prazo máximo de 30 dias após o término da atividade de monitoria.
OBSERVAÇÕES AOS ALUNOS E DOCENTES:
A Monitoria do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia difere do Programa de
Estímulo ao Ensino de Graduação (PEEG) e do Programa de Iniciação Científica.
O Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação (PEEG) na USP é definido pela Pró-Reitoria de
Graduação (http://www.prg.usp.br/?page_id=399).
O Programa de Iniciação Científica na USP é definido pela resolução CoPq Nº 7236, de 22 de julho
de 2016 (http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-copq-no-7236-de-22-de-julho-de-2016).
O objetivo do Programa de Iniciação Científica é promover a cultura científica dos estudantes de
graduação, mediante o desenvolvimento de projeto de pesquisa sob orientação. Os alunos devem identificar
o orientador conforme interesse particular. Alguns aspectos pontuais da resolução são listados:
São requisitos para participação no Programa de Iniciação Científica:
-Ser aluno regular de curso de Graduação da Universidade de São Paulo ou de outra Instituição de Ensino
Superior;
-Apresentar o projeto de pesquisa aprovado pela Comissão de Pesquisa da Unidade do orientador, submetido
à apreciação do Comitê de Ética competente, quando aplicável. Entende-se por projeto de Iniciação Científica

o que envolve pesquisa básica ou pesquisa aplicada, utilizando o método científico para produzir
conhecimento, com ou sem objetivo prático.
-Possuir Currículo Lattes atualizado;
-Ser orientado por docente USP, pós-doutorando ou professor colaborador devidamente credenciado
conforme legislação em vigor.
O orientador deve cadastrar o projeto de pesquisa e o aluno no Sistema Atena, em qualquer período
do ano. O estudante pode participar do Programa com apenas um projeto por vez. Finalizado um projeto,
poderá inscrever um novo.
O estudante receberá Certificado de conclusão de Iniciação Científica, emitido pela Pró-Reitoria de
Pesquisa, após o cumprimento dos seguintes requisitos:
-Entrega de relatório das atividades desenvolvidas, aprovado pela Comissão de Pesquisa, semestralmente;
-Entrega de relatório final aprovado pela Comissão de Pesquisa, quando da conclusão do projeto;
-Cumprimento de 480 horas de atividades de pesquisa, preferencialmente dentro do período de 12 meses; a
frequência do estudante deve ser registrada mensalmente no sistema Atena pelo orientador.
-Apresentação do trabalho no Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP – SIICUSP.
Podem participar do Programa estudantes com ou sem bolsa. A participação no Programa independe
dos Editais de bolsas, de forma que o estudante pode cumprir parte do Programa com bolsa e parte sem bolsa,
ou com bolsas diferentes, de quaisquer entidades financiadoras. Os estudantes poderão concorrer a bolsas
de estudos conforme previsto em editais específicos das agências de fomento CNPq (PIBIC) e FAPESP.
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Prof Leandro
Machado Colli

A Disciplina de Oncologia Clínica (RCG0456) está inserida na grade do 7º semestre
do Curso de Ciências Médicas da FMRP-USP, com carga horária de 30 horas,
distribuídas em 6 semanas e ministrada para 4 grupos subsequentes de 25 alunos
cada.
Durante o 1º semestre, são atividades propostas ao monitor:
- auxiliar no preparo e discussão de casos clínicos (contendo história médica,
exame físico, hipóteses diagnósticas, processo de investigação, objetivos e
possibilidade de tratamento, toxicidades identificadas e diretrizes oncológicas
atuais);
- auxiliar na elaboração de questões para discussão interativa;
- planejamento junto ao docente de estações para simulação realística de
atendimento de urgências oncológicas;
- colaboração na análise das avaliações da disciplina realizada pelos discentes e
em relatório global contemplando propostas de melhorias.
Durante o 2º semestre o aluno realizará as seguintes atividades:
- sempre que possível, participará acompanhando as discussões clínicas de
pacientes oncológicos ambulatoriais e/ou de enfermaria, buscando aprimorar o
aprendizado dos princípios gerais de oncologia e urgências oncológicas;
- auxiliar os docentes na atualização do conteúdo da disciplina na Plataforma
Moodle, bem como a inserção progressiva e continua de metodologias e
recursos de ensino que possibilitem o aprendizado de forma mais dinâmica,
integrada e participativa.

Disciplina
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A Monitoria vinculada à disciplina RCG0448 "Hematologia" tem por
objetivo o aperfeiçoamento das atividades didáticas voltadas à
graduação desenvolvidas para estudantes do 4º ano do curso médico
por meio da participação do monitor em uma série de aspectos da
disciplina, perpassando a análise retrospectiva de avaliações dos
últimos três anos, de revisão, correção e atualização do material
didático no moodle atualmente, como também a incorporação de
novos instrumentos de aprendizado e acompanhamento da progressão
do curso e dos estudantes em 2019. Inicialmente, o(a) monitor(a) irá
revisar as avaliações da disciplina feitas por discentes nos últimos 3
anos tanto em papel quanto via moodle, avaliando os diversos aspectos
da disciplina com a análise SWOT. Igualmente, as análises dessas
informações poderão oferecer devolutiva aos docentes da disciplina
sobre o seu desempenho e oportunidades de melhoria em sua
participação. Com base na análise SWOT (strengths, weakness,
opportunities, threats), oferecer plano de revisão do conteúdo didático
da disciplina, reorganizando os tópicos didáticos e revisando o roteiro
de atividades com mais oportunidades de atividades práticas, como em
enfermaria, ambulatórios e laboratório, assim como revisão de forma e
conteúdo das atividades hoje presentes no moodle, como video-aulas
e capítulos de livros. O(a) monitor(a) também trabalhará no
desenvolvimento de atividades interativas de análise de casos clínicos
e disponibilizadas no moodle da disciplina.

