SOBERANA FACULDADE DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO
PROGRAMA DE MONITORIA

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES PARA O 2º SEMESTRE DE 2020
A Coordenação de Pesquisa e Extensão faz saber, aos alunos interessados, que estão 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;
b) Intensificar a relação entre o corpo docente e o discente nas atividades de ensino;
c) 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(a)s

Disciplina

Odontologia

Tábata Pólvora

Histologia e Embriologia

Número
de vagas
2

Assunto

Odontologia

Malvina Souza

Odontopediatria I

4

Odontologia

Fábio Carmona

Endodontia II

4

Abertura coranária;
Instrumentação;
Obturação sistemas canais.

Odontologia

Romero Samarcos

Dentistica Pré Clínica

4

Princípios do preparo
cavitário;
Preparo e restaurações em
amálgama classe I e II;
Restaurações em resina
classe III e IV.

Tecido Conjuntivo;
Tecido Epitelial.
Anatomia dentária;
Odontogenese;
ART;
Materiais dentários;
Terapia pulpar.

Odontologia

Catarina Brasil

Propedeutica Clínica III

4

Conceitos fundamentais na
Semiologia.
Prontuário: anamnese, exame
fisico e exames
complementares.
Aspecto normal e suas
variações da normalidade da
cavidade bucal.
Biossegurança.
Radiografia intrabucal.

Odontologia

Romero Samarcos

Anatomia e
Escultura Dental

4

Anatomia geral dos dentes
permanentes e decíduos;
Caracteres comuns e
individuais dos dentes
permanentes;
Grupos dentários;
Notação dentária.

Odontologia

Pedro Henrique

CTBMF Pré-Clínica

3

Anestesiologia local na
Odontologia;
Princípios de Cirurgia.

Odontologia

Ricardo Pedrosa
João Paulo
Andre Dionísio
Fabio Carmona

Estagio
Supervisionado II

4

Odontologia

Murilo Neris

Periodontia Pré-Clinica

2

Princípios de exodontia;
Princípios de
anestesiologia;
Restaurações em resina
composta em dentes
anteriores;
Restaurações em resina
composta em dentes
posteriores;
Clareamento dental;
Diagnóstico Endodôntico.
Anatomia do Periodonto;
Instrumentais para raspagem e
alisamento radicular.

Odontologia

André Leal

Microbiologia e Imunologia

2

Enfermagem/
Farmácia

Tábata Pólvora

Anatomia Sistêmica
(noturno)

2

Forma e arranjo de
bactérias; Bactérias Gram
positiva e Gram negativa;
Meios de cultura e
crescimento microbiano;
Microscopia
de
luz;
Características gerais dos
fungos
Sistema Cardiovascular
Sistema Digestório
Sistema Respiratório

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: 25 de agosto a 28 de agosto de 2020.
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 Soberana

Faculdade de Saúde de Petrolina.

3.2 – O processo seletivo será constituído por duas etapas:

3.2.1- Nota Parcial: média da Avaliação Teórica e do Histórico Curricular;
3.2.2 – Nota Final: média da Nota Parcial e da Entrevista.
3.3 – A nota da prova escrita deverá ser igual ou superior a 7,0 (sete). O(a) candidato(a)

que obtiver nota 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: de 01 a 04 de setembro de 2020 (semana de prova de monitoria: escrita

+ entrevista).

4.2 – Resultado: dia 08 de setembro de 2020.
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 PIC/PEA 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 2020, será
divulgado pela Coordenação de Pesquisa e Extensão, no Mural Físico e no Mural Virtual da
Faculdade Soberana, até o dia 08 de setembro de 2020.
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 2020:
8.1 – A atividade de monitoria de 2020.2 deverá ser exercida no período de 10/09/2020 até o

último dia letivo do semestre de 2020.2.

8.2 – O relatório final de monitoria deverá ser entregue pelo(a) monitor(a), devidamente

preenchido e assinado no final do semestre para posterior recebimento do certificado.
8.2.1 – Alunos com pendência de relatórios de monitorias não poderão participar do atual
processo seletivo.
9. Das Disposições Gerais:
9.1 - As normas da monitoria estão expressas no “Programa de Monitoria” ou no

Regulamento de Monitoria e devem ser de conhecimento do futuro monitor.

Petrolina, 25 de agosto de 2020.

Profa. Lucia Giesta
Coordenadora de Pesquisa e Extensão

SOBERANA FACULDADE DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO
PROGRAMA DE MONITORIA

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO DE ALUNO PARA MONITORIA
ANO/SEMESTRE:

DADOS CADASTRAIS DO ALUNO
Nome:
RG:
Endereço:
Cidade:
e- mail:

CPF:

Semestre:

Período:

CEP:__________
Telefone:

_________________

Possui PROUNI, FIES, Bolsas Institucionais e/ou bolsa de projetos de Pesquisa e/ou Extensão?
( ) Não ( ) Sim. Qual?

DADOS DA MONITORIA
Monitoria Pretendida/Disciplina(s):
Curso:
Professor Responsável:

______
Semestre:

__
Período:

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
2ª feira

das:

às:

3ª feira

das:

às:

4ª feira

das:

às:

5ª feira:

das:

às:

6ª feira:

das:

às:

Petrolina,

Assinatura do(a) aluno(a)

de

de

.

