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EDITAL Nº 01/2021  

 

Edital de seleção de novos integrantes para o projeto de ensino Dissecarte, um laboratório 

criativo: construção de um acervo de peças cadavéricas e modelos anatômicos por discentes da 

Famed - UFVJM. 

 

A coordenação do projeto de ensino Dissecarte da Faculdade de Medicina, Campus JK, torna público a 

abertura do presente edital, entre os dias 13 a 16 de dezembro de 2021, para a seleção de integrantes 

discentes, de qualquer área da saúde, para compor a equipe do projeto.  

 

1. DOS OBJETIVOS 

1.1 Selecionar discente de curso de graduação da UFVJM para atuar em projeto vinculado ao Programa 

de Apoio ao Ensino de Graduação, administrado pela Pró-Reitoria de Graduação, a fim de: 

I incentivar o aprimoramento das condições de oferta do ensino de graduação da UFVJM; 

II ampliar a participação dos alunos de graduação no processo educacional e nas atividades relativas ao 

ensino e na vida acadêmica da Universidade; 

III estimular a iniciação à pesquisa no ensino e o desenvolvimento de habilidades relacionadas a esta 

atividade; 

IV contribuir com a dinamização do processo de ensino, sua relação com o conhecimento e com a 

produção de aprendizagens; 

V promover a socialização de experiências em práticas de ensino na Instituição. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1 Será oferecida 1 (uma) vaga para discente bolsista e 20 vagas para discente(s) voluntário(s), para 

desenvolver atividades junto ao referido projeto sob coordenação da professora Eliziária Cardoso dos 

Santos.  

2.2 A classificação dos candidatos aprovados se dará pela ordem decrescente da nota atribuída no 

processo seletivo objeto do presente edital. 

2.3 Havendo vaga para bolsista dentro do período de validade deste edital, esta poderá ser 

imediatamente ocupada por outro discente aprovado, respeitada a ordem classificatória. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições são permitidas para alunos dos cursos da saúde e que estejam a partir do primeiro 

período.  

3.2. As inscrições serão realizadas de forma online por meio do envio de interesse para o e-mail: 

dissecartufvjm@gmail.com.  

3.2.1 No assunto do e-mail colocar “inscrição Dissecarte.  

3.2.2. No corpo do e-mail deverá conter as seguintes informações: nome completo, curso, número de 

matrícula, período em curso, destacar projeto (s) e liga (s) dos quais é ou foi integrante, e, se houve 
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algum tipo de produção técnica e ou intelectual, alinhado à categoria de trabalho proposto, no 

referido edital, pretendida por você. 

3.3.  O aluno poderá se inscrever em apenas uma das categorias de trabalho propostas no item 4 

deste edital.  

3.4. No ato da inscrição, o material pertinente à categoria pretendida deve ser obrigatoriamente anexado 

ao e-mail, juntamente com o comprovante de matrícula emitido pelo e-campus.   

 

4. CATEGORIAS DE TRABALHO PROPOSTAS 

 

4.1. Aluno bolsista (1 vaga) 

 

4.1.1. O aluno deverá ter disponibilidade de trabalhar 20 horas semanais, durante a vigência da bolsa.  

4.1.2. Elaborar um plano de atividades envolvendo todas as subcategorias ressaltadas no item 4 do 

referido edital e anexá-lo junto a inscrição.  

4.1.3. Nessa categoria o aluno passará por uma entrevista via Google Meet no dia 16 de dezembro às 

09 da manhã.  

 

4.2. Alunos voluntários conforme as categorias listadas abaixo: 

 

4.2.1 O aluno deverá ter disponibilidade de trabalhar 6 horas semanais, durante a vigência do projeto. 

4.2.2 Das categorias  

 

Categoria 1 (3 vagas):  

● Destinada a produção de conteúdo a serem postados na página do Dissecarte no Instagram; 

● Criação e revisão de mapas mentais pertinentes aos diferentes conteúdos da anatomia humana; 

● A inscrição nessa categoria está condicionada a produção de um vídeo de aproximadamente 5 

minutos sobre uma das temáticas, escolhidas pelo candidato, da anatomia humana relacionada 

à clínica e cirurgia, ou confeccionar um mapa mental sobre anatomia geral. O vídeo pode ser 

uma animação ou qualquer forma criativa para apresentar o conteúdo. 

 

Categoria 2 (8 vagas): Desenhistas 

● Destinada a produção de desenhos envolvendo o conteúdo da anatomia humana e ou animações, 

ambos em formatos digitais;  

● Para se inscrever nesta categoria, o aluno deverá enviar uma arte anatômica. A arte pode ser 

algo lúdico em anatomia e anatomia realista de autoria própria.  

 

Categoria 3 (6 vagas): Dissecação 

● Para se inscrever nessa categoria os alunos deverão montar um plano de dissecação: citar 

materiais, sites que falem sobre dissecação, aplicativos ou outras formas diversas para deixar 

as estruturas mais visíveis. 
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Categoria 4 (3 vagas): Produção de modelo (s) anatômicos diversos com destaque para o sistema 

vascular e nervoso  

Para se inscrever nessa categoria os alunos deverão explicitar pelo menos 3 (três) materiais distintos 

para criação de modelos realistas em anatomia e simular uma atividade prática, em vídeo, para justificar 

sua escolha. 

 

5. HOMOLOGAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

5.1. Somente as inscrições realizadas no prazo determinado neste edital serão analisadas.  

5.2. Somente as inscrições que contenham todos os documentos exigidos neste edital serão analisadas. 

5.3. O projeto Dissecarte preza pela criatividade e ideias inovadoras. 

 

6. DOS RESULTADOS 

 

6.1. O resultado da seleção dos novos integrantes será divulgado no dia 16 de dezembro de 2021 após 

a data final de envio das propostas exigidas neste edital, conforme o cronograma abaixo: 

 

Cronograma:  

 

Lançamento do edital  13 de dezembro de 2021 

Período de inscrição das propostas  13 a 16 de dezembro de 2021 

Prazo para análise das propostas  19 dezembro de 2021 

Divulgação dos resultados  20 dezembro de 2021 

 

6.2. Os resultados serão enviados para o e-mail de inscrição do candidato e divulgados no perfil do 

Instagram do projeto Dissecarte por meio do número de matrícula.  

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

7.1. Após a divulgação dos novos membros, as atividades do projeto estão previstas para iniciar após 

a realização de uma reunião com a Coordenadora docente. 

7.2. O presente edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

 Eliziária Cardoso dos Santos 

Coordenadora do Projeto 

 

Sr. Donaldo Roda Pires Júnior 

               Diretor da Faculdade de Medicina 


