
 

 

 

DISCIPLINA DE ANATOMIA HUMANA 

PROGRAMA DE EXTENSÃO EM ANATOMIA: MUSEU DE ANATOMIA 2020 

Edital de Seleção de Tutores para o Museu de Anatomia Humana da UFCSPA 

2022 

1. DOS OBJETIVOS 

1.1. O presente edital tem o intuito de selecionar alunos interessados para exercerem 

atividade como Tutores de visitantes (guias) durante a exposição que será realizada pela 

disciplina de Anatomia desta Universidade, dentro das atividades do Programa de 

Extensão Museu de Anatomia, no período de 19 a 29 de outubro de 2022. 

1.2. O exercício desta atividade visa proporcionar aos alunos selecionados a 

oportunidade de ampliarem seus conhecimentos em Anatomia, bem como suas 

habilidades didáticas e suas experiências com a comunidade através do contato com o 

público por ocasião do Museu de Anatomia. O evento permite mostrar aos visitantes os 

trabalhos realizados pelos alunos e professores engajados no projeto de extensão. 

2. DA SELEÇÃO 

2.1. Serão disponibilizadas 100 vagas. 

2.2. Quando preenchidas as 100 vagas disponíveis, haverá uma lista de suplência para 

que, caso houver desistências das vagas, os suplentes as ocupem.  

2.3. Poderão se inscrever alunos da UFCSPA que já cursaram e foram aprovados nas 

disciplinas de Anatomia Humana de todos os cursos oferecidos pela Universidade, ligas 

acadêmicas da UFCSPA e alunos de outros projetos de extensão colaboradores. 

2.4. Os Bolsistas e Voluntários PID da Disciplina de Anatomia 2022, bolsistas e 

voluntários de extensão do projeto Museu de Anatomia de 2022 e todos os 

monitores da disciplina deverão obrigatoriamente se inscrever, pois esta atividade faz 

parte das ações propostas nos respectivos projetos e consta no Plano de Atividades do 

programa de monitoria voluntária. 

2.5. A seleção dos candidatos se dará pela avaliação do interesse e compromisso para 

com os treinamentos. O não comparecimento a qualquer uma das atividades propostas 

implica na exclusão do candidato. Caso haja número excedente de inscritos, as vagas 

serão decididas através de sorteio público. 

2.6. Só poderão atuar como guias do Museu de Anatomia os alunos selecionados que 

realizarem o curso de treinamento para Tutor. 

3. DO ANDAMENTO DOS TRABALHOS 

3.1 O Museu de Anatomia ocorrerá, no Prédio 2 da UFCSPA, do dia 19 a 29 de outubro 

de 2022. 

3.2. No dia 06, 10, 11 de outubro, às 18h, ocorrerão as  reuniões/ treinamentos para os 

tutores do Museu de Anatomia, para todos os inscritos, com presença obrigatória, na 

sala 415 do prédio 1. 



 

 

3.2.1. Ocorrerá outro encontro de treinamento destinado aos tutores, de presença 

obrigatória, marcado para às 18h do dia 18 de outubro, nos andares 3 e 4 do prédio 2. 

onde será realizado uma visita guiada de preparação para os tutores. 

3.4. Nos dias 17 e 18 de outubro precedentes à exposição, das 8h às 18h, ocorrerá a 

montagem do Museu, da qual todos os tutores selecionados deverão participar (em 

escalas de horários conforme disponibilidades combinadas anteriormente). Nos dias 31 

de outubro e 01 de novembro, os tutores deverão participar da desmontagem da 

exposição (também seguindo uma escala previamente definida). 

3.5. Os selecionados deverão cumprir, atuando como guias durante a exposição, turnos 

alternados de 4h30min durante o horário da exposição (a combinar, conforme número 

de participantes e disponibilidades), além de participar da montagem e desmontagem, 

totalizando cerca de 20 tutores, simultaneamente, a cada turno. 

3.6. Será montada uma escala de divisão de trabalho entre todos os participantes, logo 

após o resultado do processo seletivo. 

4. DA CERTIFICAÇÃO 

4.1 Será fornecido certificado, com carga horária de 8 horas, para os alunos que 
concluírem o curso para tutores. 
4.2 Os alunos selecionados e que realizaram o curso de treinamento receberão 

Certificação do Programa de Extensão de Anatomia, expedido pela Secretaria de 

Extensão, de tutores do Museu de Anatomia, com carga horária máxima de 40 horas, 

de acordo com as listas de frequências. 

4.2.1. A carga horária certificada poderá sofrer alterações conforme o desempenho 

do tutor. 

4.3 Será emitido certificado aos alunos vinculados a projetos de extensão colaboradores 

e ligas acadêmicas de acordo com cumprimento de horários definidos por escala. 

4.4  A entrega do Certificado implica em cumprimento e presença em 100% das 

atividades estabelecidas para cada selecionado. 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1. A inscrição dos candidatos se dará através de formulário preenchido no endereço 

https://docs.google.com/forms/d/1raCa_O8KU7F_Kss1hFPefONU04x_1T2aBL-

2XZkN0sQ, no período de 19 de setembro até o dia 03 de outubro de 2022. 

Posteriormente à divulgação dos selecionados, será necessário que estes realizem a 

inscrição no SIUR para fins de certificação. 

5.2. Será disponibilizada, posteriormente, a possibilidade de inscrições de ligas 

acadêmicas no evento do Museu de Anatomia para as atividades de acolhimento. É 

permitido aos acadêmicos participarem simultaneamente como tutores e também 

realizarem atividades de ligas acadêmicas. 

 

 

Porto Alegre, 03 de junho de 2022. 
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