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REGULAMENTO LHC 2016.2

I  Quanto a promoção:
 O Projeto Laboratório de Habilidades Clínicas (LHC) é um evento promovido pelo
Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de medicina da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN);

II  Quanto aos objetivos:
 O Projeto Laboratório de Habilidades Clínicas é uma proposta do grupo PET Medicina
UFRN que busca proporcionar monitorias para alunos da graduação em medicina sobre
diversas habilidades clínicas essenciais a formação de todo médico generalista, por meio de
apresentações teóricas e práticas realizadas no Laboratório de Habilidades da UFRN.

III  Quanto as características:

 O LHC abordará como tema principal as habilidades clínicas do estudantes de medicina
por meio de treinamento prático dessas habilidades, guiadas por monitores previamente
capacitados.
 Serão oferecidas um número X de monitorias sobre variadas habilidades a serem foco de
treinamento.
 O público alvo para essas monitorias são os alunos do segundo período de graduação em
medicina da UFRN em 2016.2.
 Cada monitoria contará com vagas limitadas, de no máximo 06 alunos por monitor.
 Cada monitoria terá seu horário e tema divulgados antes do período de inscrição.
 Os monitores são membros do grupo PET Medicina UFRN devidamente capacitados para
ofertar a habilidade clínica disponibilizada.

IV  Quanto as inscrições:
 As monitorias não geram custos para os alunos
 Podem se inscrever alunos do segundo período do curso de medicina da UFRN em
2016.2.
 As inscrições para cada monitoria terá uma inscrição independente, de modo que após a
inscrição para uma monitoria, devese repetir todo o precedimento para se inscrever em
uma nova monitoria.
 As inscrições serão realizadas pela página eletrônica do PET Medicina UFRN, através do
link: http://petmedufrn.webnode.com/atividades/labhabilidades/. No site será publicado um
espaço apropriado para a inscrição.
 A ordem de preenchimento do formulário será o meio de seleção dos candidatos a
receberem a confirmação de inscrição.
 Os candidatos que se inscreverem após o número máximo de vagas estarão,
automaticamente, dentro da lista de espera. Podendo ser chamado para participar da
monitoria a qualquer momento.
 Não será divulgada a lista de espera.

 O período de inscrição se dará na sexta sucedente a divulgação de uma monitoria,
pontualmente, as 19h, horário local.

V  Quanto a confirmação de inscrição:
 Os candidatos que preencheram todas as vagas para a monitoria receberão uma
confirmação por meio do email fornecido no formulário de inscrição.
 O não recebimento do email de confirmação representa que ele está na lista de espera.
 Após o recebimento da confirmação existe um vínculo de responsabilidade com a
presença na monitoria, de modo que a ausência na monitoria deverá levar a uma punição.
 O candidato que não poder mais comparecer a monitoria, após a confirmação, deverá
mandar um email para: petmedufrn@gmail.com com assunto: AVISO FALTA  LHC,
informando seu nome e qual monitoria não irá.
 Os email de aviso oficial de falta devem ser enviados a
 té 2 horas antes da monitoria.

VI  Quanto as punições:
 As punições ocorrem em três situações:
1.

Quando um candidato com inscrição confirmada falta a monitoria sem aviso oficial.

2. Quando um candidato envia um aviso oficial de falta, mas comparece a monitoria.
3. Quando um candidato não recebe a confirmação de inscrição, mas comparece a
monitoria.
 Cada punição representa o ganho de um cartão amarelo, vinculado ao nome do candidato.
 Dois cartões amarelos se transformam em um vermelho e a sua punição correspondente.
 A validade de um cartão amarelo é de 06 (seis) meses.
 Um cartão amarelo leva a perda dos direitos de inscrição em qualquer monitoria do LHC
por 30 (trinta) dias corridos.
 Um cartão vermelho leva a perda dos direitos de inscrição em qualquer monitoria do LHC
por 180 (cento e oitenta) dias corridos.

VII  Quanto a lista de espera:

 Os candidatos que se inscreveram após o número máximo de vagas para uma
determinada monitoria estarão automaticamente na lista de espera.
 Serão chamados candidatos da lista de espera sempre que houver um aviso oficial de falta
de uma monitoria.
 Não será divulgado a lista de espera em nenhum meio oficial de divulgação do PET
Medicina UFRN.
 A depender de questões logísticas e de tempo, o candidato da lista de espera pode não
ser chamado após o recebimento de um aviso oficial de falta.
 Quando um candidato da lista de espera recebe um email de chamada para a monitoria
ele

estará

sendo

automaticamente

responsável

pela

presença,

devendo,

caso

impossibilitado de comparecer, mandar o email oficial de aviso de falta.

VIII  Quanto a divulgação das monitorias:
 A oportunidades de monitorias serão divulgados oficialmente pelo endereço eletrônico do
PET

Medicina

UFRN,

através

do

link:

http://petmedufrn.webnode.com/atividades/labhabilidades/.
 A divulgação de uma oportunidade de monitoria será divulgada no máximo até as 21h
(horário local) da quintafeira precedente a um período de inscrição.
 Não há obrigatoriedade de oportunidade de monitoria todas as semanas.

IX  Quanto as monitorias:
 Os candidatos devem chegar ao local da monitoria com 10 minutos de antecedência do
horário divulgado.
 Os candidatos devem estar:
1. Com traje adequado para um ambiente hospitalar, com jaleco branco.
 Não há possibilidade de extensão do horário da monitoria em virtude das condições
logísticas do Laboratório de Habilidades.

X  Quanto as demais condições:

 Dúvidas, sugestões e críticas podem ser enviadas para o email: petmedufrn@gmail.com
com assunto LHC.
 Casos omissos serão analisados pela comissão organizadora do LHC.

Atenciosamente,

Grupo PET Medicina UFRN

