UNIVERSIDADECATÓLICADO SALVADOR
GABINETE DO REITOR
VERITATI

EDITALNe 49/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÃO E SELEÇAO PARA O PROGRAMA DE MONITORIA
ACADEMICA DESTINADA AOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR NO 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 Enfermagem da Universidade Católica do Salvador,

desde que atendam às exigênciasdeste Edital, em conformidade com a Resoluçãong
OI 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 Programa de Monitoria Acadêmica, caracterizado como um Programa de
fomento à Educação,surge da necessidade e importância de contribuir para o avanço

do conhecimento acadêmico do monitor, bem como, proporcionar uma possibilidade
de nivelamento, uma vez que o monitor atende a demanda dos discentes matriculados
em períodos anteriores.

ParágrafoÚnico. O Programade Monitoría do Cursode Enfermagemda UCSalserá
regido pelas normas constantes deste Edital, assim como pelas disposições contidas na

Reso[ução
n9 0]. de 08 de fevereiro de 2019, que fixa normasgeraisacercada
estrutura, organização e 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 finalidadesda Monitoria:
1.Criar oportunidades para o aprofundamento dos conhecimentos do discente na área

da monitoria;
11.Contribuir para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, tendo em vista a
melhoria da qualidade do ensino de graduação na Universidade;

111.Contribuir com a qualidade do ensino na graduação,ao apoiar professorese
estudantes no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem;
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IV. Promover ações cooperativas entre estudantes e professores, favorecendo a
participação dos alunos nas atividades de docência
1.5. São normas referentes à monitoria:

1.É permitido o exercícioda monitoría em apenasuma turma pelo mesmomonitor.

11.Não é permitido ao estudanteser monitor em mais de uma disciplinadurante o
período letivo 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 avaliativo do professor, aprovado pelo Colegiada de
Curso, relativo ao seu desempenho

2. DAS INSCRIÇOES.

2.1. As informaçõesreferentes ao número de vagase disciplinasdisponíveispara a
Monitoría em 20].9.2 estão disponibilizadas no anexo l do presente edital.

2.2. A inscriçãopara a monitoria deverá ser feita pelo discente por meio do
preenchimento da ficha de inscrição, disponível na Central de Relacionamento
Acadêmico (CRA)no vamp/ de Pituaçu, no período de 23 a 26 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 matrícula;
4. Histórico Escolar;

5. Comprovante de inscrição na plataforma do programa 4ct/on Ta/ente UCSal;

2.4. A inscrição somente será aceita para uma das disciplinas ofertadas, atendidos os
requisitos especificados no item 3.1.
2.5. Encerradas as inscrições, será emitido Ato Homologatório daqueles que atendem
às disposições deste Edita[ e da Reso]uçãonQ0]. de 08 de fevereiro de 2019, exc]uíndose automaticamente os que não observarem as referidas normas.

3. DOS KEQUiSiTOS

3.1 Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes requisitos
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l.Ser aluno da graduaçãoe estar regularmente matriculado no Curso de Enfermagem
da UCSAL.

11.Não estar matriculado em disciplina cujo horário de aula choque com o horário de
aula da disciplina que será objeto da monitoria;
lll.Apresentar CRICoeficiente de Rendimento) acumulado igual ou superior a 8,0 loíto)
no respectivo Histórico Escolarde graduação;

IV.Ter sido aprovado no componentecurricular para a qual se candidata como
monitor;
V. Não ter sofrido qualquer sanção no componente curricular.
VI.Ter disponibilidade

de horário para acompanhar as orientações do Professor

Monitor;
VII. Não ser funcionário da AUCBA;
VIII. Estar inscrito na Plataforma do Programa .4cf/on 7'a/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 Comissão

de Seleção de Monitores de ensino constituída pelo professor que solicitou a
monítoria e dois professores indicados por ele e aprovados pelo colegiado do curso de
Enfermagem;

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

111
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

decrescente de acordo com a média aritmética obtida no cômputo geral de pontos
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alcançados nos incisos 1, 11e 111
do item 4.1, sendo exigida a 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-se a

nota da entrevista, a nota do histórico escolar e, persistindo o empate, serão
consideradas a quantidade e a qualidade das atividades extensíonístas e voluntária dos
concorrentes.

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.

Parágrafoterceiro. 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 disciplinas 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
Enfermagem ao Colegiado de Curso que, por sua vez, o enviará à Pró-Reitoria de
Graduação para homologação.

Parágrafo único: a lista dos classificadospelo processode seleção será ser divulgada
no âmbito do curso e através dos meios de comunicação oficial da UCSal.

4.6. O exercício
da monitoriaseráformalizado
com a assinatura
do termode
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 Enfermagem, na carga horária das atividades

complementares,por semestreletivo, não podendoser excedidoo 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
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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, subscrito pelo Professor Orientador e após a submissão ao Colegiado do curso
de Enfermagem, que o encaminhará para avaliação da pró-reitoria de graduação.

6. DAS ATRIBUIÇOESDO MONITOR

6.1 0 aluno monitor terá como atribuições:
a) Auxiliar o Professor Orientador no desenvolvimento da disciplina, utilizando
material dídático previamente solicitado e indicado pelo Professor Orientador.
b) Assessorar os estudantes em sala de aula, sob a orientação do Professor Orientador
da disciplina.

c) Acompanhar a execução das atividades extraclasse desenvolvidas pelo Professor

Orientador e realizadaspela turma, para assessoraros discentesno cumprimento
destas.

d) Cumprir as orientações que Ihe forem repassadaspelo ProfessorOrientador no que
tange a condução da disciplina.

e) Conhecer e pautar-se, em suas ações, pelo Estatuto da Universidade, por seu

RegimentoGera[,por este edita], pe]a Reso]uçãong 01 de 08 de fevereiro de 20].9 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 atividades

de monítoria.
h) Comparecer, quando convocado, a reuniões, aulas ou encontros que envolvam
assuntos referentes

à monitoria,

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 Professor Orientador em sala de aula, integralmente, para ministrar a
disciplina em seu lugar;
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b) Elaborar, aplicar e/ou corrigir provas ou outros instrumentos de avaliaçãona
ausência dos professores;
r
c) Assumir ou responsabil azar-sepor tarefas
e obrigações próprias dos membros do

corpo administrativo.

6.3 A atividadede monitoria do Cursode Enfermagemda UniversidadeCatólicado
Salvador não será remunerada, obedecendo, assim, às normas ora vigentes, que
díscíp[inam as atividades vo]untárias e em especia] a reso]ução ng 0]. de 08 de

fevereiro de 2019, que fixa normas gerais acerca da Estrutura, Organizaçãoe
Funcionamento das monítorias da UCSal

7. DAS ATRIBUIÇOES DO PROFESSOR

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

em que ele exerce suasfunções, devendo, ao final da monitoria, professor e monitor,
redigirem relatório final a respeito do que foi desenvolvido
7.2. São atribuições do professor orientador:

1.Indicardois professoresque irão compor a Comissãode Seleçãode Monitores de
ensino que será constituída para a disciplina para a qual solicitou a monitoria, os quais
deverão ser submetidos e aprovados pelo colegiado do curso;

ll.Participar do processo seletivo de Monitores para a disciplina em que fez a
solicitação de monítoria, incumbindo-lhe:

a) em conjunto com os demais professorescomponentes da respectiva comissão de

seleçãode monitores, elaborar, aplicar e corrigir a prova de conteúdo a que alude o
item 4.1, ínciso 1,deste edital;

b) designar data, hora e local para a realização desta avaliação, quando demandado
pela coordenação do curso;
c) estabelecer data, hora e local para a realização da 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 Enfermagem os resultados obtidos pelos
discentes nas etapas indicadas nos incisos l e 111,
do item 4.1, deste edital, após a sua
realização, mediante parecer fundamentado e assinado pelos membros componentes
da Comissãode seleção de monitores respectiva
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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 consecuçãodos seus fins pedagógicos e educacionais;

V.Elaborar relatório final de Monítoria, sobre as atividades e desempenhodo monitor
ao final de cada semestre, avaliando a efetividade da monitoria sobre a qualidade da
aprendizagem dos estudantes da disciplina;
VI.Submeter o relatório final da Monítoria ao Colegiado do Curso que o encaminhará
para avaliação pela Pró-Reitoria de Graduação.

VII.Informar a Coordenaçãodo Curso sobre eventual desempenhoinsatisfatório do
monitor, desídia ou ínfrações contra o Estatuto e/ou Regimento da Universidade e
ainda o não cumprimento de suas funções, pleíteando o seu desligamento, quando for
necessário

VIII.Atender toda e qualquer normativídade emanada pela Reitoria relacionada à
Monitoria

8. DO AFASTAMENTO DA MONITORIA.
8.1. O descumprimento das atividades pelo monitor será relatado pelo Professor

Orientador da disciplina à Coordenação do Curso de Enfermagem, podendo levar ao
desligamento do aluno da monitoria.

8.2. Nesta hipótese o aluno ficará impossibilitadode concorrer a nova seleçãode
monitoría 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 ínapropríada não condizente com o regimento interno da Instituição
poderá levar ao cancelamento da monitoria
8.5. O exercício da monitoria será cancelado nas seguintes circunstâncias:

l.Por não demonstrar desempenho satisfatório no exercício das atividades de
monitoria;

ll.por não cumprir fielmente as suasatribuições;
lll.por faltas reiteradas e injustificadas durante o período do exercício da mon
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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 monitoría
será proposta à coordenação do curso de Enfermagem 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 casosomissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador,Z;de agosto de 2019

M
Reitor
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ANEXOI
1. DAS VAGAS DISPONÍVEIS (total: 27)

Disciplina/Semestre 2019.1

Turno

Ne

Conteúdo da prova

Vagas

Enfermagemna Atençãoà

Matutino 02

1.Crescimento

Saúdeda Criançae do

2.Desenvolvimento;

Adolescente

3.Cálculo de medicação.

Enfermagem na atenção à Matutino 01

l.Noções básicas de Imunologia; 2.Doenças

Saúde Coletiva l

Imunopreveníveis e Calendário nacional de
Vacinação;
3.0 campo da Saúde Coletiva.

Enfermagem

em

Clínica Matutino 02

Médica l

l.DCNT (Doenças Crónicas Não
Tra nsmissíveis);
2.Insuficiência Cardíaca,
3.Insuficiência renal,

Enfermagem

em

Clínica Matutino 02

Cirúrgica

1..Cuidadosde enfermagem pré-operatório
2.Cuidados de enfermagem pós-

operatóríos;
3.Cuidados com curativos cirúrgicos.
Enfermagem na Atenção às Matutino 02

l.Politica Nacional de Atenção as Urgência

Urgências e Emergências

e Emergência;
2.PCR;

3.Doenças lsquemias(IAM, AVE isquêmico

e hemorrágicol

Enfermagem

na Atenção à Matutino

Saúde Coletiva ll

01

1.Tuberculose;
2.Hanseníase;
3.ISTs(Infecções sexualmente

Transmissíveis
l
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Epidemiologia

Matutino

02

1.Sistemas de Informação em Saúde

2.Medidas de mortalidade e morbidade
3.Desenhos de estudos epidemiológicos
Primeiros Socorros

Matutino

02

1.Suporte Básico de Vida(PCR);
2.Trauma;

3.Queimadura.
Laboratório de Habilidades de Diurno

04

Enfermagem

1.Registro de Enfermagem;
2.Sinais Vitais;
3.Cálculo de Medicação.

Unidade de Enfermagem --

Diurno

04

UNIENF

1.Registro de Enfermagem;
2.Sinais Vitais;
3.Cálculo de Medicação.

Administração e

Matutino

02

1.Territorialização;

Gerenciamento em Serviços

2.Atenção primária à saúde;

de Saúde l

3.Redesde atenção à saúde

Administração e

Matutino

02

1.Tipos de gerencia,

Gerenciamento em Serviços

2.Resolução COFEN543/2017, 3.Liderança

de Saúde ll

e motivação

Metodologia da Assistência
de Enfermagem

Matutino

01

1. Teorias de Enfermagem;
2. Necessidades Humanas Básicas;
3. O processo de Enfermagem.
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ANEXOll
2. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO
ETAPA

DATA

Inscrições

23.08.2019a 26.08.20].9

Provas

28.08.2019 às 14:00 no campi de Pituaçu

Entrevistas

29.08.2019, às 14:00 no campi de Pítuaçu

Resultado do processo seletivo

30.08.2019
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