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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Requisitos 

São requisitos para o exercício da monitoria segundo a Resolução CEPEC n° 

1418/2016. 

I - ser discente regularmente matriculado em curso de graduação da UFG;  

II - ter sido aprovado na disciplina/área do conhecimento em que pretende ser monitor, 

com no mínimo média 6,0 (seis);  

III - ser aprovado no processo seletivo com, no mínimo, média 6,0 (seis); 

IV - dispor de 12 (doze) horas semanais para as atividades de monitoria. 

 

2. CRONOGRAMA 

Todas as etapas do processo seletivo ocorrerão entre 01/03/2016 e 28/03/2017. O 

cronograma será de acordo com a tabela abaixo:  

Etapa Período Local Horário 

Inscrição do candidato 
01/03/2017 a 

10/03/2017 
Secretaria do ICB 

08:00-12:00 

14:00-17:00 

Realização das provas 20/03/2017 ICB2 09:00 

Arguição oral 21/03/2017 ICB2 09:00 

Publicação do resultado final 

preliminar 
23/03/2017 www.icb.ufg.br - 

Interposição de recursos ao 

resultado preliminar 
24/03/2017 Secretaria do ICB 

08:00-12:00 

14:00-17:00 

Publicação dos resultados dos 

recursos 
27/03/2017 www.icb.ufg.br - 

Publicação do resultado final 27/03/2017 www.icb.ufg.br - 

Entrega do termo de 

compromisso 
28/03/2017 Secretaria do ICB 

08:00-12:00 

14:00-17:00 

 

3. VAGAS  

O Departamento de Farmacologia ofertará 01 (uma) vaga para monitoria remunerada e 

06 (seis) vagas para monitoria voluntária, conforme as tabelas abaixo: 

 

NORMAS COMPLEMENTARES PARA O PROCESSO SELETIVO DE MONITORES 

PARA O ANO DE 2017 DO DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA DO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 

REGIONAL GOIÂNIA, PARA O ANO LETIVO DE 2016. 



Tabela de vagas para monitoria remunerada  

 Disciplina Professor Orientador Vagas 

 Farmacologia – Sub-módulo 

transversal do módulo: Saúde do 

adulto, do idoso, da mulher e da 

criança I* 
* o candidato deverá estar matriculado 

no 4º ano de medicina 

Prof. Dr. Guilhermino Pereira Nunes 

Junior 
1 

 

Tabela de vagas para monitoria voluntária 

 Disciplina Professor Orientador Vagas 

Farmacologia I - 0 

Farmacologia básica– Introdução ao 

cuidar * 

*O aluno deverá estar matriculado no 3º ano 

de medicina 

Prof. Dr. Fernando Mendes de 

Almeida 
3 

Farmacologia – Sub-módulo 

transversal do módulo Saúde do 

adulto, do idoso, da mulher e da 

criança I* 

* o candidato deverá estar matriculado no 4º 

ano de medicina 

Prof. Dr. Guilhermino Pereira Nunes 

Junior 
2 

Farmacologia médica Profª Drª Renata Mazaro Costa 1 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 O processo de seleção para monitoria em disciplinas do departamento de 

Farmacologia consistirá das seguintes etapas:  

a) Prova escrita. De caráter eliminatório e classificatório.  

b) Arguição oral. De caráter classificatório. 

c) Análise do extrato acadêmico. De caráter classificatório. 

 

4.2. Somente os candidatos aprovados na prova escrita, com nota igual ou superior a 

6,0 (seis), participarão nas demais etapas do processo seletivo (entrevista e análise do 

extrato acadêmico). 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

5.1 O resultado será divulgado, via publicação da ata final do processo de seleção no 

site www.icb.ufg.br no dia 27 de março de 2017. Na ata final, a ordem dos 

aprovados será disposta em de forma decrescente da médias gerais obtidas. 

 

6 DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

A prova de Farmacologia Médica e Farmacologia básica – Introdução ao 

cuidar será elaborada considerando-se o conteúdo programático: Vias de 

Administração de Drogas, Formas Farmacêuticas, Farmacocinética (absorção, 

biodisponibilidade, meia-vida de drogas, concentração plasmática de drogas, 

biotransformação de drogas, excreção de drogas) e Farmacodinâmica (receptores 

http://www.icb.ufg.br/


de drogas, forças de atração entre fármaco e receptor, efeito dose-resposta, 

fatores que afetam o aumento ou diminuição da ação/efeito de uma droga) 

6.1 A prova de Farmacologia – Sub-módulo transversal do módulo Saúde do 

adulto, do idoso, da mulher e da criança I será elaborada considerando-se o 

conteúdo programático: antiulcerosos, fármacos úteis no tratamento da asma, 

antieméticos, anti-hipertensivos, antiarrítmicos, fármacos úteis no tratamento da 

ICC, opióides, antineoplásicos, e vasodilatadores coronarianos.  
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Goiânia, 21 de fevereiro de 2017. 
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