
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E PATOLOGIA - DFP 

LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA - LABIM 
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A Coordenação de Monitoria da Disciplina Imunologia do DFP/CCS, no uso de suas 

atribuições, torna público aos graduandos interessados, que estão abertas as inscrições para 

Seleção de MONITORES da Disciplina de Imunologia,  os períodos letivos 2021/2 e 2022.1, cujo 

projeto intitula-se: “Desenvolvimento de recursos pedagógicos complementares ao ensino da 

disciplina Imunologia”. Serão observadas a legislação em vigor (Edital nº 03/2022 

CPPA/PRG/UFPB), as normas definidas nas Resoluções do CONSEPE Nº 02/1996, nº29/2020 bem 

como as determinações contidas neste Edital. 

1. INSCRIÇÕES: Via SIGAA e Preenchimento do Formulário Google 

Período:  21/03 até às 23h59 do dia 28/03/2022  

Pré-requisito: ter sido aprovado na disciplina com média  7,0, 0 e não poderá ter tido 

reprovação anterior nesta disciplina, ou módulo, nem em qualquer outra que lhe seja pré-

requisito.  

2. SELEÇÃO:  

-Documentação: O candidato deverá enviar para o a coordenação de monitoria os seguintes 

documentos por meio do Formulário de inscrição 

https://docs.google.com/forms/d/1U14_u6AUijKVEg2l6cZRAqTZRtzd85aFnqDCjpJoYz4/edit   e 

E-mail da coordenação da monitoria até o último dia do período de inscrição (28/03/2022):  

1) Ficha de Inscrição (Modelo em Anexo);  

2) Histórico Escolar atualizado;  

3) Carta de interesse em participar da monitoria da disciplina onde o candidato deverá discorrer 

sobre sua proposta/experiência quanto ao objetivo do projeto em elaborar ferramentas 

didáticas para os principais elementos e conteúdo da disciplina, assim como sobre sua 

motivação e disponibilidade em desempenhar esta monitoria. 

 

-Prova teórica: 29/03/2022 das 12h30 às 15h00 – LOCAL: Laboratório de Imunologia – DFP/CCS  

 

-E-mail da coordenação: joelma.souza@academico.ufpb.br e                                           

priscilla.anne@academico.ufpb.br  

 

3. CONTEÚDOS: 

-Propriedades Gerais das Respostas Imunes 

-Células e Tecidos Linfóides 

-Imunidade inata e inflamação 

https://docs.google.com/forms/d/1U14_u6AUijKVEg2l6cZRAqTZRtzd85aFnqDCjpJoYz4/edit
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-Imunoglobulinas 

-Sistema Complemento 

-Complexo Principal de Histocompatibilidade 

-Ativação dos linfócitos T e resposta imune celular 

-Hipersensibilidades 

 

4. VAGAS - 13 vagas, assim distribuídas: 

 

-PLANO DE AÇÃO 1: GDFPT0162 – Mecanismo de Defesa e/ou sua disciplina equivalente 

1611186 – MIV18 – Mecanismos Gerais de Defesa  (Medicina) - C.H.= 60h → 03 vagas – 1 bolsista 

e 2 voluntários – Professores Joelma e Cláudio 

-PLANO DE AÇÃO 2: 1611152 - Imunologia I ENF (Enfermagem) - C.H.= 45h → 02 vagas – Profa. 

Priscilla 

-PLANO DE AÇÃO 3: GDFPT0102 - Imunologia Geral (Odontologia)- C.H.= 45h  → 01 vaga – Prof. 

Claudio 

-PLANO DE AÇÃO 4: 16111200 - Imunologia – (Farmácia) - C.H.= 60h → 01 vaga – Prof. Claudio 

-PLANO DE AÇÃO 5: 1611178 - Imunologia III (Ciências Biológicas Diurno e Noturno) - C.H.= 60h 

→ 02 vagas – Profa. Naiara 

-PLANO DE AÇÃO 6: 1611170 -Imunologia IV – (Biomedicina) - C.H.= 45h → 01 vaga – Profa. 

Priscilla 

-PLANO DE AÇÃO 7: 1611125 – Imunologia II – (Nutrição)- C.H.= 30h → 02 vagas – Prof. Renato 

-PLANO DE AÇÃO 8: 1611173 – Imunologia – (Fisioterapia) - C.H.= 30h  → 01 vaga – Profa. 

Joelma 

 

OBS1: Existem duas bolsas a serem distribuídas entre os componentes curriculares de 45h e/ou 

60h por ordem de classificação após o processo seletivo. Portanto, o preenchimento do número 

de bolsistas e voluntários  que aparecem nos no SIGAA pode ser remanejado pela ordem de 

classificação do candidato após o processo seletivo; 

OBS2: Existe uma bolsa a ser distribuída entre os componentes curriculares de 30h por ordem 

de classificação após o processo seletivo. 

OBS3: Caso as vagas destinadas por disciplina e/ou Plano de Ação não sejam preenchidas, 

poderá haver relocação da vaga, desde que a disciplina para o qual o candidato está apto a 

monitorar, apresente carga horária superior ou equivalente à disciplina para a qual não houve 

preenchimento de vaga ou conforme orientação da CPPA/PRG. 

OBS4: Os componentes curriculares que apresentarem turmas com estudantes matriculados 

inferiores a 15 alunos não poderão concorrer a bolsa conforme orientação da CPPA/PRG. 

 

5. Professores Orientadores: Prof. Cláudio Bezerra, Profa. Joelma Souza, Profa. Naiara Dejani, 

Profa. Priscilla Anne e Prof. Renato Oliveira. 



6. Do Processo Seletivo: A seleção levará em conta CRE, nota na disciplina (ND) e avaliação de 

desempenho no candidato em prova específica + Carta de Interesse (PE). Para o cálculo da média 

final (MF) será aplicada a seguinte fórmula (conforme Resolução CONSEPE Nº 02/96):  

MF = (CRE + 2 x ND + 3 x PE) / 6 

7. Das Etapas: A prova específica (PE), de caráter eliminatório, constará de Prova Teórica (com 

peso 7) e carta de interesse visando análise da disponibilidade, compatibilidade de horário para 

monitoria e desenvoltura acadêmica na proposta do projeto de monitoria da disciplina (peso 3). 

8. RESULTADO FINAL: será divulgado via E-mail do candidato até às 12h00 do dia 01 de abril de 

2022 e no site do departamento (http://www.ccs.ufpb.br/dfp). Após cadastro dos(as) 

monitores(as) aprovados no SIGAA, os mesmos devem realizar o aceite (ou recusa) através do 

seu SIGAA até às 12h do dia 04 de abril de 2022 (IMPRETERIVELMENTE), sob pena de 

desclassificação. 

9. INÍCIO DA ATUAÇÃO DOS MONITORES: 05 de abril de 2022. 

10. CONTATO: via -email: joelma.souza@academico.ufpb.br; priscilla.anne@academico.ufpb.br  

 

João Pessoa, 18 de março de 2022. 

Atenciosamente 

 

Coordenação de Monitoria da Disciplina Imunologia 2021.2 e 2022.1 

 

 

 

ANEXO 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – MODELO 
 

NOME:  

MATRÍCULA:  

DISCIPLINA OBJETO DA MONITORIA:  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

CURSO:  

PERÍODO:  
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