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PROCESSOSELETIVO PARA O PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA
DESTINADA AOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO SALVADOR NO PERÍODO LETIV0 2020.1

O REITOR

DA

UNIVERSIDADE

CATOLICA

DO SALVADOR

- UCSAL,

no uso das suas

atribuições estatutárias,torna público que estão abertas as inscrições para Seleção de Monitores

destinadosaos Alunos do Curso de Enfermagemda UniversidadeCatólica do Salvador,desdeque
atendam às exigências deste Edital, em conformidade com a Resolução n' 01 de 08 de fevereiro de
2019, que fixa normas gerais acerca da Estrutura, Organização e Funcionamento das Monitorias da
Universidade Católica do Salvador -- UCSal.

l.AMONITORIA
1.1 0 Programade Monitoria Acadêmicaé caracterizadocomo um Programade fomento à Educação
que surge da necessidadede contribuir para o avanço do conhecimento acadêmico do monitor, bem

como, proporcionar a possibilidade de nivelamento acadêlnico, uma vez que o monitor atende à
demanda dos discentes matriculados em períodos anteriores.
1.2 Constituem-se objetivos da 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 qualidadedo ensino na graduação,ao apoiar professorese estudantesno
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem;

IV. Promover ações cooperativas entre estudantese professores,favorecendo a participação dos
alunos nas atividades de docência.
1.3 A atividade de monitoria na Universidade Católica do Salvador não será remunerada, obedecendo,
assim, às normas ora vigentes, que disciplinam as atividades voluntárias e em especial a resolução n'

OI de 08 de fevereirode 2019, que lixa normasgeraisacercada
Funcionamento das monitorias da UCSal.
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2.INSCRIÇOESE REQUISITOS
2.1 0 provimento das vagas para as funções de Monitoria far-se-á mediante processoseletivo dos
alunos que estalam regularmente matriculados nos cursos dc graduação e que preencham as seguintes

condições:
1. Estar regularmente matriculado no curso Enfermagem da Universidade Católica do Salvador;
11.Comprovar na disciplina objeto de inscrição sua aprovação com nota igual ou superior a 8 (oito);
111.Não haver conflito entre horário da disciplina na qual a Monitoria será exercida e os horários das
demais disciplinas em que o aluno estiver matriculado;
IV. Não ter sofrido qualquer tipo de sanção disciplinar.
2.2 As informações referentes ao número de vagas e discip lhas disponíveis para a Monitoria em
2020.1 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 Hlchade

inscrição, disponível na Central de RelacionamentoAcadêmico (CRA) do ca/npz/sPífz/açz{,no
período de 27 de fevereiro a 07 de março de 2020.
e
documentação
2.3. No ato da inscrição, o discente deverá apresentar a seguinte

1. Ficha de Inscrição; e

11.Histórico Escolar emitido pela Secretaria Geral de Cursos SGC;

2.4. Encerradasas inscrições, será emitido Ato Homologatório daqueles que atendem às disposições
deste Edital e da Resolução n' 01 de 08 de fevereiro de 2019.

3.PROCESSOSELETIVO
3.1 A seleção de discentes para a Monitoria

será realizada em 3 (três) etapas:

1. Prova referenteaos conteúdosdo componentecurricular/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 monitoria e dois professores indicados por ele e aprovados
pelo colegiadodo cluso de Direito;
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11. Análise do Histórico Escolar, com peso 2,0;
111.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 presenteedital.
Parágrafo segundo: O discente que não comparecer às etapasindicadas nos incisos l e 111deste item,

estará sumariamentedesclassificadodesta seleção,não sendo cabível, contra este ato de exclusão,
qualquerrecurso.

4. CLASSIFICAÇÃO, DESEMPATE, SUBSTITUIÇÃO E DIVULGAÇÃO
4.1 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 alcançados nos incisos 1, 11e 111do

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
extensionistase voltmtária 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.
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.

4.2. O resultado da seleção deverá ser encaminhado pela Coordenação do curso de Enfermagem ao
Colegiado de Curso que, por sua vez, o enviará à Pró-Reitoria de Graduação pala homologação.
Parágrafo único: a lista dos classificados pelo processo de seleção será divulgada no âmbito do curso
e através dos meios de comunicação oficial da UCSal.

4.3. O exercício da monitoiia será formalizado com a assinatura do termo de compromisso pelo
discente selecionado.
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5.ATRIBUIÇOES
5.1 0 aluno monitor terá como atribuições:
atei']
a) Auxiliar o ProfessorOrientadorno desenvolvimento
da disciplina,utilizando ) material

didático previamente solicitado e indicado pelo Professor Orientador.
b) Assessorar os estudantesein sala de aula, sob a orientação do Professor Orientador da
disciplina.

c) Acompanhar a execução das atividades extraclasse desenvolvidas pelo Prolessor
Orientador e realizadas pela turma, para assessoraros discentes no cumprimento destas.

d) Cumprir as orientaçõesque Ihc forem repassadaspelo ProfessorOrientador no que tange
a condução da disciplina.

e) Conhecer e pautar-se, em suas ações, pelo Estatuto da Universidade, por seu Regimento
Gera[, por este edita], pe]a Resolução n' 0] de 08 de fevereiro

de 2019 e demais

normatizações que venham a ser emanadas pelos órgãos deliberativos da Universidade.

1) Elaborar, em conjunto com o professor da disciplina, o plano semestral de trabalho.
g) planear e executar, sob a orientação do professor titular da disciplina, as atividades de
monitoria.
h) Comparecer, quando convocado, a reuniões, aulas ou encontros quc envo lvam assuntos
referentes à monitoria, observando datas e horários previamente estabelecidos.
C do seu
i) Elaborar, em conformidade com o professor orientador, uma auto avaliação acerga

desempenho no desenvolvimento das atividades de monitoria

5.2 E expressamentevedado ao aluno monitor:

a) substituir o Professor Orientador em sala de aula, integralmente,para ministrar a
disciplina em seu lugar;
ova ou outros
() instrumentos
rija
aiiaca na ausênciados
de avaliação
b) elaborar, aplicar e/ou corrig ir provas
professores;
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c) assumir ou responsabilizar-se por tarefas e obrigações próprias dos membros do corpo
administrativo .

6.DASATRIBUIÇOESDOPROFESSOR
6.1. São atribuições do professor orientador
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, redigirem relatório final a respeito
do que foi desenvolvido.

11. Participar do processo seletivo de Monitores para a disciplina em que fez a solicitação de
monitoria;

111.Definir horários comuns de trabalho com o Monitor, a fim de garantir a prática conjtmta do
processo de ensino aprendizagem;

IV. Orientar o monitor em todas as fases da monitoria, fornecendo-lhe os subsídios necessários,a fím
de garantir a consecuçãodos seusfins pedagógicose educacionais;

V. Elaborar relatório final de Monitoria, 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;
VIII. Atender toda e qualquer normatividade emanadapela Reitoria relacionada à Monitoria

7. DO AFASTAMENTO DA MONITORIA
7.1. O descumprimento das atividades pelo monitor será relatado pelo Professor Orientador da

disciplina à Coordenaçãodo Curso de Enfermagem,podendolevar ao deslizamentodo aluno da
monitoria.

7.2. Nesta hipótese,o aluno ficará impossibilitadode conconer a nova seleçãode monitoria pelo
período de um ano.

7.3. O afastamentoserá precedido de análise da situação ocorrida, respeitadoso contraditório e a
ampla defesa.

7.4. O exercício da monitoria será cancelado nas seguintes circunstâncias
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ICI das atividades
ivi(ia
de mnnitoria
1. por não demonstrar desempenhosatisfatório no exercício
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11. por não cumprir fielmente as suasatribuições;
111. por faltas reiteradas e injustiHlcadasdurante o período do exercício da monitoria;
IV. por incorrer em falta disciplinar prevista no Estatuto ou no Regimento Geral da UCSal
V. por suspensão imposta pela instituição ao estudante-monitor;

VI. por trancamento de matrícula ou em deconência da conclusão de curso.

Parágrafo União. A dispensado Monitor, com deslizamentodo Programade monitoria será proposta
à coordenação do curso pelo professor responsável pela disciplina e/ou pelo prometo,que encaminhará
o expediente para a Pró-reitoria de Graduação

8.CERTIFICAÇÃO
O Monitor receberá certiülcado das horas dedicadas à Monitoria para Integralização da Carga Horária
de Atividades Complementares.

9. DAS DISPOSIÇOESFINAIS
a
9.1 0s casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoriade Graduação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

$,çl:v4d8%
27 defevereiro de 2020
J

1'
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Prof. Dr. Pe.RafaelCerqueira Forpíígiér
Reitor
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QUADRODEDISCIPLINAS
ANEXOI
Disciplinas

Turnos

Horário

NO

Vagas

Ent'ermagem na Atenção à
Saúde da Criança e do
Adolescente

Matutino

Enfermagem em Clínica Médica

Matutino

08:00 às

2

12:30

08:00 às

2

12:30

Enfermagem em Clínica
Cirúrgica

Mlatutino

Enfermagem na Atenção às

Matutino

08:00 às

2

12:30

08:00 às

2

12:30

Urgências e Emergências

Enfermagem na Atenção à
Saúde Coletiva l]

Mlatutino

Primeiros Socorros

Matutino

08:00 às

l

12:30

08:00 às

2

12:30

Laboratório

de Habilidades de

Diurno

08:00 às

4

17:00

Enfermagem

Unidade de Enfermagem
(UNIENF)

Diurno

Enfermagem na Atenção à

Matutino

08:00 às

3

17:00

08:00 às

l
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Saúde da Mulher

12:30

Enfermagem na Atenção à
Saúde Mental

Matutino

Enfermagem na Atenção à
Saúde do Adulto e do Idoso

Matutino

Epidemiologia

Matutino

l

08:00 às
12:30

l

08:00 às
12:30

l

08:00 às
12:30

Administração e Gerenciamento
em Serviços de Saúde l

Matutino

08:00 às

2

12:30

ANEXOll
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Etapa

Data

Período de inscrição

27.02.2020 a 07.03.2020

Ato homologatório dos candidatos habilitados

Processo seletivo

Entrevistas

Resultado do processo seletivo

09.03.2020

11.03.2020

13.03.2020 a 16.03.2020

18.03.2020

Obs: O processoseletivo pode ser feito no campus Federação ou Pituaçu. (Consulte seu
coordenador).

