
 

 

 

CAMPEONATO DE ANATOMIA HUMANA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU ARACAJU  

 

EDITAL 

REGULAMENTO GERAL 

 

1.- DOS OBJETIVOS 

 

1.1.- Evidenciar a relação entre teoria e prática e possibilitar ao profissional em formação o contato  

direto e irrestrito do estudo da Anatomia Humana. 

1.2. – I n c e n t i v a r  o  estudo da  Anat omia  Hu m ana  com o base  funda mental  d os  

Cursos  de  Saúde  do Centro  Univers i tár io  Maur íc io  de  Nassau  Aracaj u . 

1.3. – Proporcionar ao discente o envolvimento com conceitos teórico-prático em Anatomia 

Humana ponderando sempre a proximidade com a futuro prática profissional. 

 

 

2.- DO CONTEÚDO: 

 

2.1. - O Campeonato de Anatomia Humana abordará todos os assuntos pertinentes a esta disciplina 

possibilitando avaliar o conhecimento técnico-científico de alunos da área de saúde aprovados na 

disciplina de Anatomia Humana. 

2.2.- Caberá à Comissão Organizadora preparar os processos envolvidos no certame visando a ética 

em saúde baseada em evidências. 

2.3. - Serão abordados assuntos teóricos e práticos em todas as áreas da anatomia humana. 

 

3.- DAS CONDIÇÕES: 

 

3.1. - Poderão participar do Campeonato de Anatomia Humana todos os alunos que comprovem 

vínculo com a IES e a aprovação na disciplina de Anatomia Humana. 

 

3.2. - Os candidatos participantes deverão fazer a inscrição no site 

https://extensao.uninassau.edu/br no link Primeira Edição do Campeonato de Anatomia Humana do 

Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju. No ato  da inscrição, o aluno deve estar ciente da 

responsabilidade em participar do campeonato e se comprometer em respeitar todas as regras 

publicados neste edital. 

https://extensao.uninassau.edu/br


 

 

3.3.-  Não poderá integrar a Banca Avaliadora aquele que possua entre os concorrentes, cônjuges ou 

parentes consanguíneos e afins até o terceiro grau. 

 

4.- DAS INSCRIÇÕES: 

 

4.1.- As inscrições serão feitas pelo site da extensão da UNINASSAU,  entre os dias 07 de abril a 07 

de maio de 2022,  impreterivelmente. 

4.2.- O número de inscritos é ilimitado. 

4.3.- Só poderão fazer parte do Campeonato,  alunos que foram aprovados na disciplina de 

Anatomia Humana no Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju ou para aqueles que 

ingressaram como alunos de transferência com dispensa da disciplina Anatomia Humana ou 

correlatas. 

 

5.- DA COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 

5.1. - A Comissão Organizadora será composta por 03 (sete) membros do quadro de docentes e/ou 

coordenadores de curso de saúde com experiência em Anatomia Humana do Centro Universitário 

Maurício de Nassau Aracaju. 

5.2.- Caberá à Comissão Organizadora proporcionar condições para o desenvolvimento dos 

métodos avaliativos, além de organizar o cronograma das atividades em todos os seus aspectos. 

5.3. - A indicação desta Comissão é ato exclusivo da direção do Centro Universitário Maurício de 

Nassau Aracaju (Reitoria e Coordenação acadêmica). 

5.4. - Caberá à Comissão Organizadora corrigir as avaliações propostas para o Campeonato em 

questão. 

 

 

6.- DA BANCA AVALIADORA: 

 

6.1.- A Banca Avaliadora será encarregada de preparar o método de avaliação, assim como, 

participar de todo o processo de acompanhamento e execução campeonato. 

6.2. - Não poderá integrar a Banca Avaliadora: 

6.2.1. - Aquele que possua, entre os concorrentes, cônjuge ou parentes consanguíneos e  

afins até o 3º grau, na respectiva sessão de debates; e 

6.2.2. - Professores que não são da área de saúde ou sem experiência em Anatomia Humana. 

6.3.- Caso o inscrito seja estudante, funcionário ou estagiário e/ou aluno de iniciação cientifica de 

professores membros da Banca Avaliadora e/ou Organizadora, estes ficarão impedidos de corrigir 



 

 

a prova para evitar qualquer tipo de favorecimento. Para estes casos Professores consultores ad 

hoc serão convidados para corrigir a avaliação. 

 

7. - LOCAIS DE PROVAS, DATAS, HORÁRIO, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO: 

 

 7.1. - Para a realização do campeonato teremos 02 momentos. 

 7.2. - Datas das avaliações:  1º momento - 14 de maio de 2022 e 2º momento - 21 de maio de 2022. 

7.3. - Avaliações  

 

1º momento - Prova teórica -  A prova teórica será individual, sem consulta e terá 30 questões 

objetivas sobre anatomia humana, podendo contemplar todos os assuntos referentes à disciplina. 

Os alunos que possuírem notas iguais ou superiores a 5,0 pontos passarão para a segunda fase do 

campeonato que será realizado uma semana após o primeiro encontro.  

8h30 - Abertura do local de prova. 

9h00 - Abertura do evento - Direção.  

9h30 - Apresentação das regras do Campeonato – Membros da Comissão 

10h00 - Início da prova 

12h00 – Término da prova 

Não será aceito aluno que tente entrar no evento após o início da prova. Os resultados da primeira 

etapa serão divulgados via Instagram da UNINASSAU Aracaju e em mural de escolha no andar térreo 

do Centro Universitário. 

 

2º momento - Prova prática - A prova prática será realizada uma semana após a realização da prova 

teórica. Os candidatos aprovados na primeira etapa serão recebidos pelo staff da UNINASSAU em 

uma sala de escolha pela comissão organizadora no 8º andar da UNINASSAU Aracaju às 8h30 até às 

9h00.  

Após este período de recebimento ser finalizado, não haverá a possibilidade de ingresso de nenhum 

outrocandidato.  

Os alunos recebidos ficarão em uma sala de espera e individualmente serão convidados para 

ingressar no laboratório de anatomia humana onde deverão responder 10 questões práticas de 

anatomia em 10 minutos, sendo um minuto por peça com o controle total do tempo e do 

deslocamento do aluno por um professor da comissão organizadora. 

Após o término do 2º momento, a comissão organizadora se reunirá para realizar a correção das 

provas práticas, somar com a nota da prova teórica e produzir documento com ranking dos 

participantes.  

A divulgação dos três primeiros colocados e a entrega das medalhas será realizada em  evento de 



 

 

premiação, como encerramento do período letivo ou algum outro evento da área da saúde. 

 

 

8. - DO SORTEIO DA ORDEM DA PROVA PRÁTICA: 

 

8.1. - Os classificados para o 2º momento deverão comparecer no dia e no horário estabelecido pelo 

edital e uma vez presentes dentro do horário será sorteado a ordem de entrada em laboratório de 

anatomia. Atenção ao item 7. 

 

8.2. - Caso o participante não aceite a ordem estabelecida pelo sorteio, será automaticamente 

desclassificado. 

 

 

9. - DA PREMIAÇÃO: 

 

9.1. - Os três primeiros lugares serão premiados com medalhas e também certificação de acordo 

com a classificação. 

9.2. - Para os demais participantes, independente da classificação, a Instituição irá emitir Certificado 

de participação no Campeonato de anatomia e com validação de 4 horas de atividades acadêmicas 

complementares. 

 

 

 10. DAS INFRAÇÕES E SUAS SANÇÕES 

 

10.1. - Caso seja comprovado conhecimento prévio das questões da prova e/ou durante a 

prova, houver uso de qualquer dispositivo para consulta,  a prova do(s) envolvidos será cancelada 

automaticamente e a banca poderá optar por registrar a impossibilidade de participar dos próximos 

campeonatos de anatomia humana do Centro Universitário Mauricio de Nassau Aracaju.  

 

10.2. - Iniciados os trabalhos, fica proibido qualquer tipo de comunicação dos participantes 

com terceiros, não sendo permitido o porte e o uso de nenhuma espécie de equipamento eletrônico. 

10.3. - Em caso de desrespeito à vedação de comunicação, ao porte de equipamento 

eletrônico, o aluno será desclassificado e estará fora do campeonato. 

 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 



 

 

 

12.1. A inscrição no presente Concurso implica a aceitação das normas contidas neste Regulamento. 

12.2.– Não caberá a interposição de recurso às notas aplicadas pela Banca Avaliadora. 

12.3.- Os casos omissos serão resolvidos pela C o o r d e n a ç ã o   da Comissão Organizadora, não cabendo, 

em  nenhuma hipótese, recurso de suas decisões. 

 

 

ARACAJU - SE, 25 de MARÇO de 2022. 

 

           CILENE MARIA LOPES DE ANDRADE 

REITORA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU ARACAJU 

 

 

 

 

 

 

 


	1. - DOS OBJETIVOS
	2. - DO CONTEÚDO:
	3. - DAS CONDIÇÕES:
	4. - DAS INSCRIÇÕES:
	5. - DA COMISSÃO ORGANIZADORA:
	6. - DA BANCA AVALIADORA:
	7. - LOCAIS DE PROVAS, DATAS, HORÁRIO, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO:
	7.1. - Para a realização do campeonato teremos 02 momentos.
	7.2. - Datas das avaliações:  1º momento - 14 de maio de 2022 e 2º momento - 21 de maio de 2022.
	7.3. - Avaliações
	1º momento - Prova teórica -  A prova teórica será individual, sem consulta e terá 30 questões objetivas sobre anatomia humana, podendo contemplar todos os assuntos referentes à disciplina. Os alunos que possuírem notas iguais ou superiores a 5,0 pont...
	8h30 - Abertura do local de prova.
	9h00 - Abertura do evento - Direção.
	9h30 - Apresentação das regras do Campeonato – Membros da Comissão
	10h00 - Início da prova
	12h00 – Término da prova
	Não será aceito aluno que tente entrar no evento após o início da prova. Os resultados da primeira etapa serão divulgados via Instagram da UNINASSAU Aracaju e em mural de escolha no andar térreo do Centro Universitário.
	2º momento - Prova prática - A prova prática será realizada uma semana após a realização da prova teórica. Os candidatos aprovados na primeira etapa serão recebidos pelo staff da UNINASSAU em uma sala de escolha pela comissão organizadora no 8º andar ...
	Após este período de recebimento ser finalizado, não haverá a possibilidade de ingresso de nenhum outrocandidato.
	Os alunos recebidos ficarão em uma sala de espera e individualmente serão convidados para ingressar no laboratório de anatomia humana onde deverão responder 10 questões práticas de anatomia em 10 minutos, sendo um minuto por peça com o controle total ...
	Após o término do 2º momento, a comissão organizadora se reunirá para realizar a correção das provas práticas, somar com a nota da prova teórica e produzir documento com ranking dos participantes.
	A divulgação dos três primeiros colocados e a entrega das medalhas será realizada em  evento de premiação, como encerramento do período letivo ou algum outro evento da área da saúde.
	8. - DO SORTEIO DA ORDEM DA PROVA PRÁTICA:
	8.1. - Os classificados para o 2º momento deverão comparecer no dia e no horário estabelecido pelo edital e uma vez presentes dentro do horário será sorteado a ordem de entrada em laboratório de anatomia. Atenção ao item 7.
	8.2. - Caso o participante não aceite a ordem estabelecida pelo sorteio, será automaticamente desclassificado.
	9. - DA PREMIAÇÃO:
	9.1. - Os três primeiros lugares serão premiados com medalhas e também certificação de acordo com a classificação.
	9.2. - Para os demais participantes, independente da classificação, a Instituição irá emitir Certificado de participação no Campeonato de anatomia e com validação de 4 horas de atividades acadêmicas complementares.
	10. DAS INFRAÇÕES E SUAS SANÇÕES
	12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
	CILENE MARIA LOPES DE ANDRADE

