
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01 AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE 

MONITORIA PARA OS MÓDULOS TEMÁTICOS QUE CONTEMPLAM O CONTEÚDO 

DE HISTOLOGIA , DO CURSO DE MEDICINA – CÂMPUS COLATINA - SEMESTRE 

LETIVO DE 2021/1. 

 

Ajusta instrumentos, critérios de avaliação e 

cronograma, bem como dá outras providências. 

 

A Coordenação do Curso de Medicina, câmpus Colatina, no uso das suas atribuições, torna 

público este Edital Complementar ao Edital do Processo Seletivo de Monitoria para os 

módulos temáticos que contemplam o conteúdo de Habilidades Clínicas e Atitudes Médicas V e 

VI, do Curso de Medicina no semestre letivo de 2021/1, em relação aos itens especificados. 

 

[...] 

3 Do início, término e carga horária de monitoria  
3.1 A monitoria terá início em 15 de abril e término em 29 de julho de 2021.  (Redação dada pelo 
Edital Complementar nº 01/2021) 
 

[...] 

6 Do Período de Inscrição 
6.1 A inscrição no processo seletivo estará aberta no período de 29 e 30 de março de 2021. 
(Redação dada pelo Edital Complementar nº 01/2021) 
 

[...] 

 

 

8 Da Seleção (Redação dada pelo Edital Complementar nº 01/2021) 

8.1 A seleção será realizada por meio do somatório da nota da prova teórica com a média final no 

módulo de Bases Biológicas, no Histórico Escolar, considerando os seguintes pesos: 

I. Prova teórica: com peso 6 (seis); 

II. Média Final no módulo de Bases Biológicas: com peso 4 (quatro). 

 

8.2 A realização da prova teórica será por meio remoto como descrito no Quadro 1, com base em 

conteúdo e bibliografia mencionados no presente Edital. 



 

Quadro 1 – Provas: data, horário, local, tipo de prova, disciplina, peso e professor responsável. 

Data Horário Local Disciplina 
Tipo de 
Prova 

Quantidade 
de questões 

Valor em 
pontos 

Professor 
Responsável  

05/04/2021 
(Segunda-

feira) 

19h30min 
as  

21h  

Portal específico 
criado para tal 

finalidade 

Módulos 
temáticos 

que 
contemplam 
o conteúdo 

de 
Anatomia 

Teórica 20 10 
Sara Regina 

Silva 

            

Média 
mínima 
exigida: 

6,0 

  

 

8.3 A prova será realizada por via remota pelo Portal do aluno em uma disciplina criada 

especificamente para tal finalidade.  

8.4 As instruções da prova de seleção estarão disponíveis no cabeçalho momentos antes da 

execução da prova. 

8.5 O acesso à prova via internet é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

8.6 O aluno que obtiver nota inferior a 60% na Prova Teórica será desclassificado da seleção. 

 

8.7 O conteúdo da Prova Teórica de Histologia é: 

 Aspectos histológicos dos sistemas: cardiocirculatório (coração, veias e artérias), 

respiratório (pulmão e traqueia), urinário (rim, bexiga e ureter), nervoso (cerebelo, 

cérebro, medula espinhal, gânglio, nervo, e células nervosas) digestório (esôfago, 

estômago, duodeno, jejuno, íleo, cólon, fígado e pâncreas), endócrino (pâncreas, 

tireoide, adrenal e hipófise), reprodutor masculino (pênis, testículo, epidídimo, ducto 

deferente, próstata e vesícula seminal) e feminino (ovário, útero, tuba uterina, mama, 

colo uterino e vagina) tegumentar (pele e anexos), imune (baço, linfonodo e timo) e 

olho. 

 Aspectos histológicos dos tecidos básicos do corpo: conjuntivo e variedades (adiposo, 

ósseo, cartilaginoso e sanguíneo); epitelial de revestimento e glandular; nervoso e 

muscular liso e estriado. 

8.8 A Bibliografia que servirá de base para a Prova Teórica é: 

DIFIORE, M. S. H. Atlas de histologia. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  

GARTNER, L. P. Atlas colorido de histologia. 3/4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002/2007.  



 

GARTNER, Leslie P. Tratado de histologia em cores. 2/3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003/2008. 

JUNQUEIRA, L. C. Histologia básica. 9/10/11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999/204/2008.  

KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia.1/2.ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004/2008.  

LIRA NETO, J. B. Citopatologia e histologia do colo uterino. Rio de Janeiro: Medsi, 2000.  

STEVENS, A. Histologia humana. 2. ed. São Paulo: Manole, 2001.  

YOUNG, B. Wheater histologia funcional: texto e atlas em cores. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.   

 
 [...] 

 

11 Da divulgação dos Resultados 

11.1 O resultado final do processo de seleção será divulgado até 7 de abril de 2021, na página web 
do UNESC. (Redação dada pelo Edital Complementar nº 01/2021) 

 

[...] 

 

17.3 No que couber, permanecem válidas as demais disposições contidas no Edital originário que 

não foram alteradas pelo Edital Complementar nº 01/2021. 

 

Colatina-ES, 29 de março de 2021. 
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