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1.    Das Disposições Preliminares 

COMPONENTE CURRICULAR PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

Nº DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA DE 
MONITORIA 

MEV128 – Radiologia dos 
Animais Domésticos Caterina Muramoto 01 12h 

(Semanal) 
 
Objetivos: 
 Treinamento dos monitores por meio de avaliação/interpretação de imagens 
radiográficas a serem utilizadas para estudo em aula e extraclasse, para permitir que ele 
consiga e esclarecer dúvidas e explicar as imagens aos alunos em curso da disciplina em 
horário extraclasse de estudo. 
 Ampliar o conhecimento, a capacidade de interpretação de imagens e a discussão no 
âmbito clínico dos exames realizados no setor de imagem. 
 Permitir acesso a informação e estimular a participação do monitor em complementar 
as informações de aula teórico-prática com bibliografia complementar e com participação em 
grupo de estudos. 
 Proporcionar acompanhamento das atividades relacionadas à disciplina de graduação 
MEV – 128 Radiologia dos Animais Domésticos e a uma rotina de serviço de diagnóstico por 
imagem. 
 
2. Descrição das atividades 
 • Auxiliar o professor no monitoramento de grupos de discentes em estudo extraclasse, 
visando à melhoria da qualidade do ensino na graduação; 
 • Auxiliar o professor nas tarefas didáticas, como por exemplo com a seleção de 
radiografias para as aulas, no preparo das salas de aulas com material e equipamento 
necessário, na seleção dos animais das aulas, na comunicação com os alunos da turma; 
 • Acompanhamento e participação na rotina de serviço do setor de imagem do 
HOSPMEV/UFBA; 
 • Manter a ordem e organização dos materiais utilizados em aula prática; 
 • Estudar os assuntos abordados em aula e participar das aulas teóricas e práticas e de 
discussão de trabalhos e de casos. 
 
§ 1º Fica vedado ao monitor o exercício da docência e de quaisquer atividades de caráter 
administrativo, de julgamento de verificação de aprendizagem e supervisão de estágio. 
 
§ 2º O monitor exercerá suas atividades em caráter VOLUNTÁRIO, sem qualquer vínculo 
empregatício com a UFBA ou bolsa. 
 
 
 



Obrigações do monitor: 
I - Exercer suas tarefas conforme plano de trabalho elaborado juntamente com o professor 
orientador; 
II - Cumprir 12 (doze) horas semanais de atividades de monitoria, distribuídas de acordo com o 
planejamento estabelecido com o professor orientador, respeitada sua vida acadêmica, de 
forma a não prejudicar o horário a que estiver obrigado a cumprir como discente, dos 
componentes curriculares nos quais se encontra matriculado; 
III - Apresentar ao professor orientador relatório de suas atividades, contendo uma breve 
avaliação do seu desempenho, da orientação recebida e das condições em que desenvolveu 
suas atividades. 
 
3. Processo seletivo e requisitos 
• O candidato deverá ter cursado, com aprovação, o componente curricular MEV 128 – 
Radiologia dos Animais Domésticos; 
• Enviar Histórico Escolar da UFBA atualizado, guia de matrícula 2020.1 e currículo para o e-
mail cmuramoto@ufba.br até o dia 26/02/2020. 
• Comparecer dia 28/02/2020, sexta-feira, às 14h para entrevista e prova prática no setor de 
imagem do HOSPMEV-UFBA. 
• Os candidatos serão classificados de acordo com a nota obtida na disciplina MEV-128 (Peso 
2), coeficiente de rendimento escolar (Peso 1), disponibilidade de horário compatível com as 
atividades a serem desenvolvidas junto ao docente (eliminatório) e prova prática (Peso 2). 
• O resultado será divulgado no mesmo dia 28/02/2020, por e-mail e fisicamente, em horário e 
local a combinar. 
 

Salvador, 27 de janeiro de 2020. 
 

Caterina Muramoto 
Coordenadora da disciplina MEV 128 

  
 


