EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES PARA O 2º SEMESTRE DE 2019

A Coordenação de Pesquisa e Extensão faz saber, aos alunos interessados, que estarão abertas as
inscrições para seleção de monitores(as), para atuação em componentes curriculares, previstos no
Projeto Pedagógico dos Cursos de Odontologia, de Enfermagem e de Farmácia.
O Programa de Monitoria da SOBERANA Faculdade de Saúde de Petrolina é uma das ações
institucionais voltada à qualidade do processo ensino-aprendizagem dos cursos de graduação,
objetivando, principalmente:
a) Aperfeiçoar o processo de formação profissional pela melhoria da qualidade do ensino, criando
condições para o aprofundamento teórico-prático e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à
atividade docente;
b) Estimular o interesse pela atividade docente no aluno, oferecendo oportunidade para desenvolvê-la;
c) Intensificar a relação entre o corpo docente e o discente nas atividades de ensino;
d) Promover a integração entre discentes de períodos distintos, propiciando experiência acadêmica, que
contribua para a formação do aluno.

1. Da oferta, vagas, orientação, supervisão e assunto das provas:
1.1 – As disciplinas que ofertaram vagas, constam no quadro abaixo, sendo os monitores orientados e
supervisionados pelos Professores Titulares das disciplinas correspondentes:
Curso

Professor

Disciplina

Número
de vagas
4

Odontologia

Viviane
Pedrosa

Dentística PréClínica
(Diurno)

Odontologia

André
Dionísio

Anatomia
Humana da
Cabeça e Pescoço
(Diurno)

3

Odontologia

Catarina
Brasil

Propedêutica
Clínica 3
(Diurno)

8

Assunto
- Nomenclatura e classificação das
cavidades;
- Princípios gerais dos preparos
cavitários;
- Técnica restauradora em
amálgama e em resina composta.
- Anatomia aplicada ao crânio;
- Ossos e suas contagens;
- Viscero e Neurocrânio;
- Acidentes anatômicos;
- Músculos da expressão facial;
- Músculos da mastigação;
- ATM - Articulação
temporomandibular;
- Glândulas salivares;
- 12 pares cranianos;
- Nervos da face;
- Sistema nervoso central;
- Vascularização sanguínea da face
- artérias e veias.
- Semiologia e exame físico do
paciente;
- Semiotécnica da cavidade oral;
- Aspecto normal e suas variações;

Odontologia

Pedro
Lopes

4

Malvina
Pereira

Cirurgia Buco
Maxilo Facial
Pré-Clínica
(Diurno)
Anatomia
Humana
(Noturno)
Periodontia PréClínica
(Diurno)
Biologia Celular
(Noturno)

Enfermagem e
Farmácia

Tábata
Pólvora

Odontologia

Murilo
Neris

Farmácia

Enfermagem

André
Ferraz

Bioquímica
(Noturno)

2

Odontologia

Ana Paula
Eufrázio

Materiais
Dentários
(Diurno)

4

6

4

2

- Anamnese;
- Exames complementares;
- Proservação clínica e
radiográfica;
- Plano de tratamento;
- Principais patologias de
acometimento oral.
- Anestesiologia local na
Odontologia;
- Princípios de cirurgia.
- Sistema esquelético, muscular,
digestório, circulatório,
respiratório e tegumentar.
- Anatomia do periodonto;
- Instrumentais e instrumentação;
- Exame clínico periodontal.
- Estruturas celulares;
- Microscopia;
- Montagem de lâmina;
- Vírus;
- Membrana Plasmática.
- Vidrarias de laboratório;
- Proteínas;
- Carboidratos;
- Lipídios;
- Bioenergética.
- Propriedades dos materiais
dentários;
- Materiais de moldagem;
- Gesso odontológico;
- Cimentos odontológicos;
- Soluções endodônticas de
irrigação e tratamento;
- Materiais acrescidos de flúor;
- Materiais de clareamento
dentário;
- Resinas compostas restauradoras;
- Resinas acrílicas.

2. Das inscrições:
2.1 – Requisitos para o(a) candidato(a) à monitoria:
2.1.1 – Deverá estar regularmente matriculado(a) em curso de graduação da SOBERANA.
2.1.2 – Deverá ter sido aprovado(a), com aproveitamento mínimo de média 7,0 (sete), na disciplina para
a qual irá se inscrever, ou, em disciplina correspondente em outros Cursos de Graduação.
2.1.3 – Deverá dispor de 12 horas semanais para as atividades totais da monitoria, sem prejuízo de
suas atividades acadêmicas obrigatórias. Entretanto, poderá ainda concorrer à monitoria, mesmo tendo
disponibilidade parcial de horário para as aulas práticas, desde que fiquem estabelecidos, durante o
processo seletivo (na entrevista), os horários a serem cumpridos.

2.2 – Todos os alunos poderão se candidatar à monitoria que tenha disponibilidade de horário, porém,
na entrevista, deverá optar por apenas uma disciplina.
2.3 – Documentos exigidos para inscrição:
2.3.1 – Comprovante de matrícula.
2.3.2 – Formulário de inscrição (Anexo I), devidamente preenchido pelo(a) candidato(a), disponível no
Portal da Faculdade Soberana e impresso pelo candidato.
2.3.3 –Histórico Escolar, comprovando ter aproveitamento da disciplina pleiteada.
2.4 – Período de inscrição: 19 a 23 de agosto de 2019.
2.5 – Forma de inscrição:
2.5.1 – Toda a documentação deverá ser entregue na Secretaria da Faculdade Soberana, onde será
protocolada a validação da inscrição.
3. Da seleção:
3.1 –O processo seletivo será dirigido pela Coordenação de Pesquisa e Extensão da Faculdade
SOBERANA.
3.2 – O processo seletivo será constituído por duas etapas:
3.2.1- Parcial: média da Avaliação Teórica e do Histórico Curricular;
3.2.2 – Final: média da Nota Parcial e da Entrevista.
3.3 – A média da Nota Parcial deverá ser igual ou superior a 7,0 (sete). O(a) candidato(a) que
obtiver média inferior será automaticamente desclassificado(a) e não participará da Entrevista.
3.3.1 – Como parte do processo seletivo, haverá uma entrevista para cada candidato(a), ficando a critério
do professor o que será pontuado na mesma.
3.4 – A classificação final dos(as) candidatos(as) será dada pela ordem decrescente de suas notas finais.
Se necessário, o desempate ocorrerá segundo a maior nota na disciplina, nota em avaliação específica
(se considerada), tempo de curso e idade, nessa ordem.

4. Das provas:
4.1 – Prova Teórica: dia 26 de agosto de 2019, às 17:00h.
4.2 – Resultado Parcial: dia 29 de agosto de 2019.
4.3 – Entrevista: dias 30 de agosto e 02 de setembro de 2019 (agendamento a critério do professor)

5. Das Bolsas de monitoria:
5.1 – As bolsas de monitoria serão atribuídas apenas ao primeiro colocado de cada disciplina, sendo
intransferível.
5.2 – Os alunos contemplados pelos programas PROUNI, FIES, Bolsas institucionais e/ou bolsistas de
projetos de extensão poderão participar do processo seletivo de monitoria apenas como voluntário, não
tendo direito a usufruir da bolsa de Monitoria.

6. Da divulgação dos resultados:
6.1 – O resultado do processo seletivo da Monitoria, para o segundo semestre de 2019, será divulgado
pela Coordenação de Pesquisa e Extensão, no Mural Físico e no sistema G-Flex da Faculdade Soberana,
até o dia 06 de setembro de 2019.

7. Do cadastro e implementação da monitoria:
7.1 – Após a divulgação do resultado final, os alunos selecionados deverão procurar, imediatamente, os
respectivos orientadores para confirmar se estarão aptos a exercerem a monitoria, na forma exigida pela
disciplina.

8. Período do exercício da monitoria para o 2º semestre letivo de 2019:
8.1 – A atividade de monitoria de 2019.2 deverá ser exercida no período de 09/09/2019 até o dia
09/12/2019.
8.2 – O relatório final de monitoria deverá ser entregue pelo(a) monitor(a), devidamente preenchido e
assinado até o dia 13/12/2019 para posterior recebimento do certificado.

9. Das Disposições Gerais:
9.1 - As normas da monitoria estão expressas no “Programa de Monitoria” e devem ser de conhecimento
do futuro monitor.

Petrolina, 16 de agosto de 2019.

Profa. Dra. Cláudia Lima
Coordenadora de Pesquisa e Extensão
Diretora Acadêmica

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO DE ALUNO PARA MONITORIA
ANO/SEMESTRE:_____________
DADOS CADASTRAIS DO ALUNO
Nome:__________________________________________________________________
RG:_______________ CPF:_________________ Semestre:_____ Período:___________
Endereço:_______________________________________________________________
Cidade: _____________________________ CEP:______________
e- mail:______________________________

Telefone: _______________

Possui PROUNI, FIES, Bolsas Institucionais e/ou bolsa de projetos de Extensão?
(

) Não

(

) Sim

Qual? ________________________________

DADOS DA MONITORIA
Monitoria Pretendida/Disciplina(s):______________________________________
Curso: _________________________ Semestre: ___________ Período: _________
Professor Responsável: _______________________________________________

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
2ª feira

das:

às:

3ª feira

das:

às:

4ª feira

das:

às:

5ª feira

das:

às:

6ª feira

das:

às:

Petrolina, _____ de ________________de ________.
__________________________________
Assinatura do(a) aluno(a)

