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APRESENTAÇÃO DE PROJETO 

1. Nome: “Estudo Macroscópico dos espécimes cirúrgicos da Unidade de Anatomia 

Patológica do HUCAM/UFES” 

2. Identificação do Setor / Unidade: Unidade de Anatomia Patológica do HUCAM/UFES” 

3. Nome e titulação do colaborador responsável, telefone e endereço eletrônico: 

Maria Carmen Silva Santos, professor ajunto III do Departamento de Patologia 

 

4. Justificativa: 

Na Unidade de Anatomia Patologia os alunos tem a oportunidade de entrar em contato com as 

peças anatômicas oriundas dos diversos serviços médicos do HUCAM, incluído desde diminutos 

espécimes como peças cirúrgicas complexas e amputações, aperfeiçoando o conhecimento teórico-

prático, com possibilidade do entendimento de todo o processo que envolve o estudo 

anatomopatológico. 

 

5. Objetivos:  

1. Estimular no aluno o interesse pelo aprendizado em serviço;  

2. Intensificar a cooperação entre os servidores do HUCAM e o discente, nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão na área de anatomia patológica;  

3. Oferecer ao aluno de graduação a oportunidade de se preparar para as atividades de ensino e 

pesquisa;  

4. Contribuir para a melhoria do ensino de graduação;  

5. Conhecer as rotinas de um Serviço de Anatomia Patológica fundamental para a prática médica  

 

6. Plano de trabalho individualizado, especificando as atividades a serem desenvolvidas: 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
CH 

SEMANAL* 

Realizar análise macroscópica de peças cirúrgicas com respectiva descrição 4h 

Clivagem e seleção de fragmentos para processamento histológico 4h 

Identificação numérica e de níveis de dissecção de linfonodos em peças 

cirúrgicas radicais por câncer 
8h 

Auxiliar em exames per-operatórios   e na  realização de necropsias 4h 

*carga horária máxima 20 horas semanais 



 

 

 

7. Forma de acompanhamento e instrumento de avaliação dos estudantes:  

I - Assiduidade e compromisso com as atividades; 

II - Cumprimento das atribuições designadas; 

III - Assiduidade às aulas na graduação (mínimo de 75%);  

IV - Desempenho satisfatório nas atividades no Hucam, em avaliação do supervisor. 

 

8. Resultados esperados:  

Ao final do projeto o aluno deverá apresentar um crescimento didático-científico, o que irá fortalecer o 

seu perfil acadêmico e profissional. 

 

9. Bolsas:  

Será disponibilizada 01 (uma) bolsa para o Curso de Graduação em Medicina, com remuneração 

mensal definida pelo HUCAM (R$ 360,00). 

 

10. Seleção: 

REQUISITOS: 

 Classificação em 1º lugar na seleção  

 Estar regularmente matriculado na UFES 

 Apresentar Comprovante de Matrícula 

 Conhecer o Edital e Projeto que se destina a vaga 

 Disponibilidade de carga horária exigida (20 horas / semana) 

 Ter sido monitor oficial ou voluntário da macroscopia 

 Bom domínio da língua portuguesa oral e escrita 

 Interesse, criatividade e pró-atividade. 

 

AVALIAÇÃO: 

 15 de agosto de 2016, 14h, na Unidade de Anatomia Patológica. 

 

 Consistirá numa prova prtática com duração máxima de 40 (quarenta) minutos sobre 

macroscopia e entrevista com professor responsável pelo projeto: 

o Constituirão critérios para a avaliação: 

I. Conhecimento e clareza na descrição macroscópica; 

II. Habilidade para realização das técnicas de macroscopia 

 

 O candidato selecionado para vaga será aquele que atingir a maior nota (1º lugar - 

classificatório). 

 

RESULTADO: Será afixado no mural da Unidade de Anatomia Patológica e também será enviado por 

endereço eletrônico do candidato.  


