EDITAL 2018/2
SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS - ANATO CURSO
A Diretoria do Projeto de Extensão Anato Curso: Uma revisão para a
Clínica torna público o seguinte edital com as normas que regem o processo
seletivo para o ingresso dos acadêmicos do curso de Medicina do Instituto Master
de Ensino Presidente Antônio Carlos (IMEPAC) como participantes do Projeto de
Extensão com início em agosto de 2018.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições serão efetuadas com a Diretoria do Anato Curso: Mateus Gomes
Machado; Ana Paula Rocha Vinhal; Natália Lopes Silva; Othon Gautier
Resende e Matheus Assis de Almeida;

1.2. Período de inscrições: entre os dias 30 de julho de 2018 e 20 de agosto de
2018 (até 12:00 horas, impreterivelmente);

1.3. Valor: 1 kg de alimento não perecível ou R$ 5,00 (cinco reais).
Obs.: Os alimentos arrecadados serão doados;

1.4. O alimento ou dinheiro da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese;

1.5. Os candidatos devem atender aos seguintes critérios:
1.5.1. Estar regularmente matriculados no curso de Medicina do IMEPAC;

1.5.2. Ter disponibilidade de tempo às quartas-feiras das 19:00 às 22:00
horas.

Algumas

aulas

ocorrerão

em

segundas-feiras,

devido

disponibilidade dos professores;

1.5.3. Estar cursando entre o 4º e 12º período em agosto de 2018;
1

1.5.4. Aprovação em toda a UEI Morfofuncional.

2. DAS VAGAS
2.1. Serão disponibilizadas 25 (vinte e cinco) vagas, preenchidas por meio de
processo seletivo.

3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1. Será realizado em uma única etapa com a aplicação de prova teórica da
disciplina de Anatomia Humana básica, elaborada pela Diretoria do
Anato Curso, baseada em provas de Residência Médica;

3.2. A prova será realizada no dia 20 de agosto de 2018 (segunda-feira) às
20:30 horas, e terá duração máxima de duas horas, terminando às 22:30
horas.

3.3. A prova será realizada na capela do IMEPAC - Araguari;

3.4. Os candidatos deverão chegar ao local da prova, divulgado neste edital, com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o
seu início, não sendo admitido o ingresso de candidatos após o início da
prova.

3.5. Não será permitido durante a realização do processo seletivo:
3.5.1. A comunicação entre os candidatos;

3.5.2. Portar ou usar livros, anotações, impressos ou qualquer outro material
de consulta;
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3.5.3. Portar qualquer tipo de aparelho eletrônico, telefone celular, fones de
ouvido, relógio analógico ou digital, agenda eletrônica, computadores
portáteis, pen drive, smartphone, etc.

3.6. A diretoria do Anato Curso recomenda que os candidatos não levem nenhum
dos itens citados anteriormente para o local de realização das provas, caso
contrário, serão disponibilizadas sacolas plásticas para depósito dos objetos
descritos;

3.7. A diretoria do Anato Curso não ficará responsável pela guarda de quaisquer
dos objetos supracitados. Assim como, não se responsabilizará por perdas
ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a
realização das provas nem por danos neles causados.

3.8. Em caso de empate na prova objetiva, a classificação resolver-se-á,
favoravelmente, ao candidato que tiver, pela ordem:
3.8.1. Estar regularmente matriculado nos períodos pela seguinte ordem:
décimo segundo, décimo primeiro, décimo, nono, oitavo, sétimo, sexto,
quinto e quarto períodos;

3.8.2. Maior idade até a data da realização da prova

3.8.3. Sorteio

4. DA PROVA
4.1. Somente poderá ser utilizada caneta esferográfica na cor azul ou preta;

4.2. A resposta definitiva deverá ser registrada no gabarito presente na primeira
folha do caderno de questões que será retida pela Diretoria do Anato Curso;
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4.3. O candidato deverá permanecer no mínimo 30 (trinta) minutos dentro do
local de realização das provas;

4.4. Os candidatos somente terão acesso ao banheiro se estiverem devidamente
acompanhados por fiscal de prova;

4.5. O caderno de prova conterá 20 (vinte) questões objetivas com 4 (quatro)
alternativas cada questão, sendo apenas uma correta;

4.6. Será atribuído o valor de 1,0 (um) ponto por questão, totalizando o valor total
de 20 (vinte) pontos.

5. DOS RECURSOS
5.1. O candidato poderá interpor recurso até as 13:00 horas do dia 21 de agosto
de 2018;

5.2. As questões deverão ser justificadas por meio de embasamento teórico de
literaturas presentes neste Edital;

5.3. Os

recursos

deverão

ser

enviados

para

o

e-mail

anatocursoimepac@gmail.com contendo nome do candidato, turma, número
da questão, tipo de prova, justificativa e referência bibliográfica utilizada;

5.4. Os resultados dos recursos serão disponibilizados às 15:00 horas do dia
21 de agosto de 2018.

6. DA ELIMINAÇÃO
6.1. Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a realização
da prova:
6.1.1. For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova
ou se comunicando com outro candidato;
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6.1.2. For surpreendido utilizando qualquer um dos elementos especificados
nos itens 3.5.2 e 3.5.3 deste edital;

6.1.3. Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de
aplicação das provas ou com os demais candidatos;

6.1.4. Não entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a
sua realização;

6.1.5. Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;

6.1.6. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o caderno de questões
antes do tempo previsto;

6.1.7. Descumprir as instruções contidas no caderno de prova ou no gabarito
(primeira folha do caderno de questões);

6.1.8. Deixar de assinar o caderno de prova ou lista de presença.

7. DO PROGRAMA DA PROVA
Anatomia do Sistema esquelético;
Anatomia do Sistema articular;
Anatomia do Sistema muscular;
Anatomia do Sistema cardiovascular;
Anatomia do Sistema respiratório;
Anatomia do Sistema digestório;
Anatomia do Sistema urinário;
Anatomia do Sistema genital feminino;
Anatomia do Sistema genital masculino.
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7.1 Referências:

MOORE, K.L.. Anatomia Orientada para Clínica. 6ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.

NETTER, F. H.. Atlas de Anatomia Humana. 6ª ed., São Paulo: Elsevier, 2015.

SOBOTA, J. - Atlas de Anatomia Humana, 23ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
8.1. Será divulgado às 18:00 horas do dia 21 de agosto de 2018, no Instagram
@anatocurso, grupo do WhatsApp de contato da coordenação do curso de
Medicina com as respectivas salas e lista impressa afixada no mural de
comunicação do DADG.

8.2. Os candidatos deverão procurar algum membro da diretoria do Anato
Curso (Mateus Gomes Machado; Ana Paula Rocha Vinhal; Natália Lopes
Silva; Othon Gautier Resende ou Matheus Assis de Almeida) para a
confirmação do interesse à vaga até às 23:59 horas do dia 22 de agosto
de 2018;

8.3. Caso não tenha preenchimento de todas as vagas, a lista de segunda
chamada será divulgada – nos mesmos locais citados no item 8.1 – às 00:01
horas no dia 23 de agosto de 2018. Os candidatos aprovados na segunda
chamada deverão procurar algum membro da diretoria do Anato Curso
(Mateus Gomes Machado; Ana Paula Rocha Vinhal; Natália Lopes Silva;
Othon Gautier Resende ou Matheus Assis de Almeida) até às 17:00 horas do
dia 23 de agosto de 2018 para confirmar o interesse à vaga.
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9. DOS CONTATOS


Presidente: Mateus Gomes Machado
mateus.gomes.machado@hotmail.com
 (62) 9 9146-0093;



Vice-presidente: Ana Paula Rocha Vinhal
anapaulavinhalcp@hotmail.com
 (34) 9 9684-0272;



1ª Secretária: Natália Lopes Silva
natalialopesenf@gmail.com
 (31) 9 9965-5793;



2º Secretário: Othon Gautier Resende
othon.gautier@hotmail.com
 (35) 9 9140-0348;



Diretor de Marketing: Matheus Assis de Almeida
mattheus_assis@hotmail.com
 (34) 9 9100-3344;



E-mail Anato Curso – anatocursoimepac@gmail.com



Instagram Anato Curso – @anatocurso
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Araguari, 16 de julho de 2018

_______________________________

_______________________________

Mateus Gomes Machado

Ana Paula Rocha Vinhal

Presidente

Vice-presidente

_______________________________

_______________________________

Natália Lopes Silva

Othon Gautier Resende

1ª Secretária

2º Secretário

_______________________________

_______________________________

Matheus Assis de Almeida
Diretor de Marketing

Prof. Ms. Carivan Cordeiro
Orientador
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