UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
GABINETEDO REITOR

EDITAL NQ 44/2019

ABERTURADE INSCRIÇÃOE SELEÇÃOPARA O PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA
DESTINADA AOS ALUNOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO

SALVADORNO PERÍODO LETIV0 2019.2

O REITOR DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - UCSAb no uso das suas

atribuições, torna público que estão abertas as inscrições para Seleção de Monitores
destinado aos Alunos do Curso de Fisioterapia da Universidade Católica do Salvador, desde

que atendam às exigênciasdeste Edital, em conformidade com a ResoluçãonQ0]. de 08 de
fevereiro de 2019, que fixa normas gerais acerca da Estrutura, Organização e Funcionamento
das Monitorias da Universidade Católica do Salvador- UCSal.

1. DA MONITORIA

1.1. 0 Programade Monitoria Acadêmica,caracterizadocomo um Programade fomento à
Educação,surge da necessidadee importância de contribuir para o avanço do conhecimento
acadêmico do monitor, bem como, proporcionar uma possibilidade de nivelamento, uma vez
que o monitor atende à demanda dos discentes matriculados em períodos anteriores.

Parágrafo Único. O Programa de Monitoria do Cursode Direito da UCSalserá regido pelas
normas constantes deste Edital, assim como pelas disposições contidas na Resolução n9 01

de 08 de fevereiro de 2019, que fixa normasgeraisacercada estrutura, organizaçãoe
funcionamento das Monitorias da Universidade Católica do Salvador - UCSal,aqui referidas
como se literalmente transcritas, as quais integram o presente edital para todos os fins.
1.2. São finalidades da Monitoria:

1. Criar oportunidades para o aprofundamento dos conhecimentos do discente na área da
monitoria;

11.Contribuir para o desenvolvimentode novas práticas pedagógicas,tendo em vista a
melhoria da qualidade do ensino de graduação na Universidades;
111.Contribuir com a qualidade do ensino na graduação, ao apoiar professores e estudantes
no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem;
IV. Promover ações cooperativas entre estudantes e professores, favorecendo a participação
dos alunos nas atividades de docência.
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1.5. São normas referentes à monitoria:

1.É permitido o exercícioda monitoria em apenasuma turma pelo mesmomonitor.
11.Não é permitido ao estudante ser monitor em mais de uma disciplina durante o período
lesivo em referência.
111.0 Monitor será admitido para o semestre vinculado ao processo de seleção, podendo ser

reconduzido por mais l (um) semestre, de acordo com o que dispuserem o Projeto de
Monitoria e o parecer avaliatívo do professor, aprovado pelo Colegiada de Curso, relativo ao
seu desempenho.

2. DAS INSCRIÇÕES.

2.1. As informações referentes ao número de vagas e disciplinas disponíveis para a
Monitoria em 2019.2 estão disponibilizadas no anexo l do presente edital.
2.2. A inscrição para a monitoria deverá ser feita pelo discente por meio do preenchimento
da ficha de inscrição, disponível na Central de Relacionamento Acadêmíco (CRA)do campus
de Pítuaçu, no período de 26 a 30 de agosto de 2019.
2.3. No ato da inscrição, o discente deverá apresentar a seguinte documentação:
1. Ficha de inscrição;
2. Cópia do RGe CPF;
3. Comprovante de m atrícula
4. Histórico Escolar;

5. comprovante de inscrição na plataforma do programa .4ct/on 7'a/enteUCSal;

2.4. A inscriçãosomenteserá aceita para uma das disciplinasofertadas,atendidos os
requisitos especificados no item 3.1

2.5. Encerradasas inscrições, será emitido Ato Homologatório daqueles que atendem às
disposições deste Edita[ e da Resolução nQ 01 de 08 de fevereiro de 20].9, exc]uíndo-se

automaticamente os que não observarem as referidas normas
3. DOS REQUISITOS

3.1 Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes requisitos:

l.Ser aluno da graduação e estar regularmente matriculado no Curso de Fisioterapia da
UCSAL.
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11.Não estar matriculado em disciplina cujo horário de aula choque com o horário de aula da
disciplina que será objeto da monítoria;
lll.Apresentar

CR (Coeficiente de Rendimento) acumulado igual ou superior a 7,0 (oito) no

respectivo Histórico Escolarde graduação;
IV.Ter sido aprovado na disciplina para a qual se candidata como monitor;
V. Não ter sofrido qualquer sanção disciplinar acadêmíca.

VI.Ter disponibilidade de horário para acompanhar as orientações do Professor Monitor;
VII. Não serfuncionário da AUCBA;

VIII. Estar inscrito na Plataforma do Programa Áct/on Ta/ente UCSal;

4. DO PROCESSOSELETIVO.

4.1 A seleção de discentes para a Monitoria será realizada em 3(três) etapas:

l.Prova referente aos conteúdos do componente curricular/disciplina objeto da Monitoria de
ensino, com peso 5,0, a ser elaborada, aplicada e corrigida pela Comissãode Seleção de
Monitores de ensino constituída pelo professor que solicitou a monitoria e dois professores
indicados por ele e aprovados pelo colegiado do curso de Direito;
ll.Análise do Histórico Escolar,com peso 2,0;
lll.Entrevista, com peso igual a 3,0;
Parágrafo primeiro: O cronograma, as datas, horário e local de realização das etapas deste
processo seletivo constam do anexo ll do presente edital.
Parágrafo segundo: O discente que não comparecer às etapas indicadas nos incisos l e lll

deste item, estará sumariamente desclassificadodesta seleção, não sendo cabível, contra
este ato de exclusão, qualquer recurso.

4.3 0s candidatos à Monitoria de ensino serão selecionados e classificados em ordem

decrescentede acordo com a média aritmética obtida no cômputo geral de pontos
alcançadosnos incisos1, 11e 111
do item 4.1, sendo exigidaa nota final de valor mínimo
equivalente a 8.0(oito) como condição para a aprovação no processo seletivo.
Parágrafo primeiro.

Em caso de empate entre os candidatos, deverá prevalecer,

sequencialmente,a maior pontuação obtida na prova de conteúdos, seguindo-sea nota da
entrevista, a nota do histórico escolar e, persistindo o empate, serão consideradas

quantidade e a qualidade das atividades extensionistas e voluntária dos concorrentes
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Parágrafo segundo. No caso de substituição do Monitor, deverá ser convocado o discente
habilitado em seleção efetuada no mesmo período, obedecida a ordem de classificação.

Parágrafo terceiro. Não havendo candidato habilitado para a substituição na forma do
parágrafo anterior, será feita uma nova seleção de acordo com as normas vigentes
4.4 São critérios de desempate:
1.Análise do desempenho do candidato no conjunto das disc iplinas afins /
ll. Interesse real do candidato pelo curso como um todo;
111.Bom relacionamento do candidato com a classe.

4.5. O resultado da seleção deverá ser encaminhado pela Coordenaçãodo curso de
fisioterapia ao Colegiado de Curso que, por sua vez, o enviará à Pró-Reitoria de Graduação
para homologação.

Parágrafo único: a lista dos classificadospelo processo de seleção será ser divulgada no
âmbito do curso e através dos meios de comunicação oficial da UCSal.
4.6. O exercício da monitoria será formalizado com a assinatura do termo de compromisso
pelo discente selecionado

5.DACARGA HORÁRIA.

5.1 0 aluno monitor terá horas/atividade a serem computadas pelo Núcleo Docente
Estruturante

(NDE) do

Curso

de

Fisioterapia,

na

carga

horária

das

atividades

complementares, por semestre letivo, não podendo ser excedido o limite de 12 horas

semanais,conforme certificado emitido pela pró-reitoria de Graduação,após o
encerramento das atividades de monitoria, consoante previsão do item seguinte

5.2 Cumprido o programa,o aluno receberá um certificado, emitido pela pró-reitoria de
extensão, atestando as atividades por ele desenvolvidas,assim como a carga horária,

subscritopelo Professor
Orientador
e apósa submissão
ao Colegiado
do cursode
Fisioterapia, que o encaminhará para avaliação da pró-reitoria de graduação.

6. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR

6.1 0 aluno monitor terá como atribuições:

a) Auxiliar o ProfessorOrientador no desenvolvimentoda disciplina, utilizando, material
dídático previamente solicitado e indicado pelo Professor Orientador.
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b) Assessoraros estudantes em sala de aula, sob a orientação do Professor Orientador da
disciplina.

c) Acompanhar a execução das atividades extraclasse desenvolvidaspelo Professor
Orientador e realizadas pela turma, para assessoraros discentes no cumprimento destas.
d) Cumprir as orientações que Ihe forem repassadaspelo Professor Orientador no que tange
a condução da disciplina.

e) Conhecere pautar-se,em suas ações,pelo Estatuto da Universidade, por seu Regimento
Geral, por este edital, pela Resolução nQ 01 de 08 de fevereiro

de 2019 e demais

normatizações que venham a ser emanadas pelos órgãos deliberativos da Universidade
f) Elaborar em conjunto com o professor da disciplina o plano semestral de trabalho.

g) planejar e executar, sob a orientação do professor titular da disciplina, as atívidades de
monítoria.
h) Comparecer, quando convocado, a reuniões, aulas ou encontros que envolvam assuntos
referentes à monitoría, observando datas e horários previamente estabelecidos.

i) Elaborar,em conformidade com o professor orientador, uma auto avaliaçãoacerca do seu
desempenho no desenvolvimento das atividades de monitoria.
6.2 É expressamente vedado ao aluno monitor:

a) substituir o ProfessorOrientador em sala de aula, integralmente,para ministrar a
disciplina em seu lugar;

b) elaborar, aplicar e/ou corrigir provas ou outros instrumentos de avaliação na ausência
dos professores;

c) Assumir ou responsabilizar-se por tarefas e obrigações próprias dos membros do corpo
administ rativo .

6.3 A atividadede monitoria no Cursode Fisioterapiada UniversidadeCatólicado Salvador
não será remunerada, obedecendo, assim, às normas ora vigentes, que disciplinam as
atividades vo]untárias e em especia] a reso]ução nQ01 de 08 de fevereiro de 20].9, que fixa
normas gerais acerca da Estrutura, Organização e Funcionamento das monitorias da UCSal.
7. DAS ATRIBUIÇOES DO PROFESSOR.

7.1 0 monitor terá suas atividades fiscalizadas pelo Professor da respectiva disciplina em que

ele exerce suas funções, devendo, ao final da monitoria, Professor e monitor, redig
relatório final a respeito do que foi desenvolvido.
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7.2. São atribuições do professororientador:

1.Indicardois professoresque irão compor a Comissãode Seleçãode Monitores de ensino
que será constituída para a disciplina para a qual solicitou a monítoria, os quais deverão ser
submetidos e aprovados pelo colegiado do curso;
11. Participar do processo seletivo de Monitores para a disciplina em que fez a solicitação de

monitoria, incumbindo-lhe:
a) em conjunto com os demais professores componentes da respectiva comissão de seleção
de monitores, elaborar, aplicar e corrigir a prova de conteúdo a que alude o item 4.1, inciso

1,deste edital;
b) designar data, hora e local para a realização desta avaliação, quando demandado pela
coordenação do curso;

c) estabelecerdata, hora e local para a realizaçãoda entrevista a que alude o item 4.1,
inciso 111,
deste edital, bem assim realizar a entrevista da data, hora e local indicado;
d) comunicar a coordenação do curso de Fisioterapia os resultados obtidos pelos discentes

nas etapas indicadas nos incisos l e 111,
do item 4.1, deste edital, no prazo máximo de 48
horas após a sua realização, mediante parecer fundamentado e assinado pelos membros
componentes da Comissãode seleção de monitores respectiva.
lll.Definir horários comuns de trabalho com o Monitor, a fim de garantir a prática conjunta
do processo de ensino aprendizagem;
IV.Orientar

o monitor

em todas

as fases da monitoria,

fornecendo-lhe

os subsídios

necessários,a fim de garantir a consecução dos seus fins pedagógicos e educacionais;

V.Elaborar relatório final de Monitoria, sobre as atividades e desempenho do monitor ao

final de cada semestre, avaliando a efetividade da monítoría sobre a qualidade da
aprendizagem dos estudantes da disciplina;

VI.Submetero relatório final da Monitoria ao Colegiadodo Cursoque o encaminharápara
avaliação pela Pró-Reitoria de Graduação.
VII.Informar a Coordenação do Curso sobre eventual desempenho insatisfatório do monitor,

desídía ou infrações contra o Estatuto e/ou Regimento da Universidade e ainda o não
cumprimento de suasfunções, pleíteando o seu deslígamento, quando for necessário.
VIII.atender toda e qualquer normatividade emanada pela Reitoria relacionada à Monitor
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8. DO AFASTAMENTO DA MONITORIA.

8.1. O descumprimento das atividades pelo monitor será relatado pelo ProfessorOrientador
da disciplina à Coordenaçãodo Curso de Fisioterapia, podendo levar ao deslizamento do
aluno da monitoria.
8.2. Nesta hipótese o aluno ficará impossibilitado de concorrer a nova seleção de monitoria
pelo período de um ano.

8.3. O afastamento será precedido de análise da situação ocorrida, respeitados o
contraditório e a ampla defesa.

8.4. Conduta inapropriada não condizente com o regimento interno da Instituição poderá
levar ao cancelamento da monítoria.
8.5. O exercício da monitoria será cancelado nas seguintes circunstâncias:
1. Por não demonstrar desempenho satisfatório no exercício das ativídades de monitoria;

11.por não cumprir fielmente as suasatribuições;
111.por faltas reiteradas e injustificadas durante o período do exercício da monitoria;
IV. por incorrer em falta disciplinar prevista no Estatuto ou no Regimento Geral da UCSal.

V. por suspensãoimposta pela instituição ao estudante-monitor;
VI. por trancamento de matrícula ou em decorrência da conclusão de curso.
Parágrafo Único. A dispensa do Monitor, com desligamento do Programa de monitoria será
proposta à coordenação do curso de Fisioterapia pelo professor responsável pela disciplina
e/ou pelo projeto, que encaminhará o expediente para a Pró-reitoria de Graduação

9. DAS DISPOSIÇOESFINAIS

9.1 Dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SEE CUMPRA-SE
agosto de 2019
c;)

r'
b.
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a
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ANEXOI
1. DAS VAGAS DISPONÍVEIS (total: 55)

DISCIPLINA

TURNO

PROFESSOR

HORÁRIO DA

VAGAS

ESTÁGIO

MONITORIA

Matutino

de Fisioterapia

Verena

Quinta

Galvão

08:25 às

ENTREVISTA

CAMPO DE

AUL.A/
Fundamentos

CAMPUS /

01

Pituaçu

].1:05

Data, horário e
localserão

informados
por e-mail pelo
Prof
responsável

Corpo e

Matutino

Bianca Lima

Quarta-feira

01

Pítuaçu

9:50 às 12:30

Consciência

Data, horário e
localserão
informados

por e-mail pelo
Prof
Urgências e

Matutino

Sintia Lira

Sexta

01

Pítuaçu

9:50 às 12:30

Emergências

responsável
Data, horário e
local serão
informados

por e-mail pelo
Prof
Processo

Matutino

çnildn.dnnnra
y'

Adriano
Conceição

Quinta -feira

01

Pituaçu

07:00 às

12:30

responsável
Data, horário e
localserão
informados
por e-mail pelo
Prof
responsável

Cinesiologia e

Matutino

Elaine Villas
Boas

Biomecânica

Terça-feira
08:25 às

02

Pituaçu

01

Pituaçu

12:30

Políticas

Públicas e

Matutino

Silvana

Quarta -feira

Almeida

9:50 às 12:30

Data, horário e
localserão
informados
por e-mail pelo
Prof
responsável
Data, horário e
localserão
informados

Legislação em

por e-mail pelo

Saúde

Prof
responsave
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Fisioterapia

Matutino

Achílles
Nunes

Traumato-

02

Pituaçu

12:30

Ortopédica

Fisioterapia na

Terça-feira
08:25 às

Matutino

Verena
Galvão

Reumatologia

Quinta-feira
1].:15 às

01

Pituaçu

12:30

Fisioterapia

Matutino

Desportiva

Fisioterapia

Matutino

Achilles

Sexta-feira

Nunes

7:00 às 9:40

Giovani
Assunção

Respiratória

Quanta-feira

02

02

Pituaçu

Pituaçu

07:00 às

].1:05

Data, horário e
local serão
informados

por e-mail pelo
Prof
responsável
Data, horário e
ocalserão
informados
por e-mail pelo
Prof
responsável
Data, horário e
localserão
informados
por e-mail pelo
Prof
responsável
Data, horário e
ocalserão
informados
por e-mail pelo
Prof

Fisioterapia na

Matutino

Silvana

Almeida

Saúde Coletiva

Segundafeira

01

Pituaçu

9:50 às 12:30

responsável
Data. horário e
localserão
informados
por e-mail pelo
Prof

Fisioterapia na
Saúde doldoso

Matutino

Elaine Villas

Quinca-feira

Boas

9:50 às 12:30

01

Pituaçu

responsável
Data, hora rio e
ocalserão
informados

por e-mail pelo
Prof
responsável

Avenida Professor Pinto de Aguçar,2549, Pituaçu - CEP.41.740-090 - Salvador / BA
E-mail: !:e119rla@i4çâê!:br
-- Telefones:(711 3206-7975/ 3206-7988/ 3206-7989

UNIVERSIDADECATÓLICADO SALVADOR
GABINETE DO REITOR
VERITATI

Trabalho de

Matutino

Conclusão de

Erika

Sexta-feira

Fonseca

7:00 às 9:40

02

Pituaçu

Curso l

Data, horário e
localserão
informados
por e-mail pelo
Prof
responsável

Fisioterapia

Matutino

Cardiovascular

Giovani
Assunção

Segundafeira

02

Pítuaçu

9:50 às 12:30

Data, horário e
localserão
informados
por e-mail pelo
Prof

Fisioterapia do

Matutino

Ana Paula
Leme

Assoalho

Segundafeira

01

Pítuaçu

7:00 às 9:40

Pélvico

responsável
Data, horário e
localserão
informados
por e-mail pelo
Prof
responsável

Fisioterapia

Matutino

Ana Paula
Leme

Dermatofuncio

Terça-feira
07:00 às 9:40

01

Pituaçu

nal

Data, horário e
localserão
informados

por e-mail pelo
Prof
responsável
Estágio na

Matutino

Jéssica
Damasceno

Saúde da

Segundas,

í''rinnrn o dn

Terças e
Quintas

Adolescente

7:00às].2:00

01

Pituaçu /
UNAFISIO

Data, horário e
localserão
informados

por e-mail pelo
Prof
responsável

Estágio em

Matutino

Luanne
Carvalho

Fisioterapia no

Segundas,
Quartas e

01

Pituaçu /
UNAFISIO

Sextas

Assoalho

por e-mail pelo
Prof

7:00 às 12:00

Pélvico

Data, hora río e
local serão
informados

responsável
Estágio em

Fisioterapia

Neurofuncional

Matutino /
Vespertino

lsabela
Matos

Terças e

Quintas
13:00 às

18:00
Quintas
7:00 às 12:00

02

Pítuaçu /

UNAFISIO

Data, horário e
localserão
informados
por e-mail pelo
Prof
responsável
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Estágio em

Vespertino

Fisioterapia
nnc l)npnrac

Renata

Terças e

Matutino

Quintas
].3:00 às

04

CAASAH

por e-mail pelo
Prof

].8:00

Infectocontagio

responsável

sas

Estágio em

Data, horário e
local serão
informados

Matutino

Renata

Matutino

Fisioterapia na

Terças e
Quintas

04

das Irmãs

7:00 às 12:00

Saúdedoldoso

Convento
Franciscan

Data, horário e
localserão
informados

por e-mail pelo
Prof
responsável
Data, horário e
Pituaçu /
UNAFISIO localserão
informados
as

Estágio em

Fisioterapia
Dermatofuncio
nal

Matutino

Luanne
Carvalho

Terças e
Quintas

7:00 às 12:00

01

por e-mail pelo
Prof
responsável
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ANEXOll
2. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO

ETAPA

DATA

Inscrições

26.08.2019 a 30.08.2019

Ato homologatório dos candidatos habilitados

02.09.2019

Provas

04.09.2019 às 14:00 no campus de

Pituaçú
Entrevistas

09.09.2019 a 13.09.2019, em horário a

serdesignado pelo professor
orientador da disciplina na qual o
discente se candidatou para a vaga de

monítoria.
As informações sobre data, hora e local
da entrevista serão transmitidas pelo email informado no ato da inscrição,
com antecedência mínima de 24 horas.
Resultado do processo seletivo

18.09.2019

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2549, Pituaçu - CEP.41.740-090 - Salvador / BA
E-mail: l.e119rla@tiçge!:b!-- Telefones:(71) 3206-7975/ 3206-7988/ 3206-7989

4

