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

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES PARA O 1º SEMESTRE DE 2022
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;
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 Anexo II, sendo os monitores orientados

e supervisionados pelos Professores Titulares das disciplinas correspondentes.

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

Excepcionalmente para as disciplinas ofertadas pela primeira vez, podem se escrever

os alunos regularmente matriculados na disciplina e que tenha Extraordinário
Aproveitamento de Estudos, tendo Coeficiente de Rendimento (CR) igual ou superior a
9,0 (nove), e não ter pendencia com nenhuma disciplina que seja pré-requisito à disciplina
escolhida para monitoria.
2.1.4 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, mas a inscrição deverá ser feita

para apenas 1 (uma) disciplina, após a realização da prova escrita, o aluno deverá
aguardar o chamamento para entrevista.
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: 14 de fevereiro a 18 de fevereiro de 2021.
2.5 – Forma de inscrição:
2.5.1 – Toda a documentação deverá ser entregue na Biblioteca da Faculdade Soberana, onde

será protocolada a validação da inscrição; ou encaminhada de forma digital para e-mail da
Biblioteca Soberana até às 23:55h de 18 de fevereiro biblioteca@faculdadesoberana.com.br
Devendo registrar no campo “Assunto”: MONITORIA 2022.1
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 - 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 e Entrevista: de 21 a 25 de fevereiro de 2022.
4.2 – Resultado: dia 04 de março de 2022.

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, bolsistas

de projetos de PIC/PEA e/ou demais programas de descontos (Quero Bolsa e Educa Mais
Brasil) 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 primeiro semestre de 2022, será
divulgado pela Coordenação de Pesquisa e Extensão, no Mural Físico da Soberana Faculdade
de Saúde de Petrolina e canal do Telegram, até o dia 04 de março de 2022.
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 1º semestre letivo de 2022:

8.1 – A atividade de monitoria de 2022.1 deverá ser exercida no período de 07/03/2022 até o

último dia letivo do semestre de 2022.1.

9. Do relatório da Monitoria:
9.1- A entrega do relatório final é condição fundamental para validação da Atividade Acadêmica
Complementar - AAC.
9.2 – O monitor deverá fazer uma entrega parcial de seu relatório na semana que antecede
a AV1, e este deverá ser avaliado, assinado, datado pelo professor orientador e devolvido ao
monitor para complemetação das atividades desenvolvidas até o encerramento total da
Monitoria 2022.1, não necessitando ser entregue na Biblioteca.
9.3 – O relatório de monitoria deve ser realizado em modelo específico para este fim, sendo
disponibilizado na Biblioteca aos participantes da monitoria.
9.4 – O relatorio final de monitoria deverá ser apresentado ao professor orientador, avaliado,
assinado, datado pelo professor orientador e pelo aluno, e entregue de forma física.
9.5 – O prazo final para entrega do relatório final da monitoria na Biblioteca é no ultimo
dia da AV2, sendo este prazo improrrogável.
9.5 - Alunos com pendência de relatórios de monitorias anteriores, não poderão participar do
atual processo seletivo.
10. Das Disposições Gerais:
10.1-

As normas da monitoria estão expressas no “Programa de Monitoria” e devem ser de

conhecimento do futuro monitor, assim como dos professores orientadores.

Petrolina, 18 de Janeiro de 2022.

Cleidiane Coelho Granja
Coordenadora de Pesquisa e Extensão

SOBERANA FACULDADE DE SAÚDE
DIRETORIA ACADÊMICA
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

.
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ANEXO II – QUANTIDADE DE VAGAS POR DISCIPLINA
CURSO ODONTOLOGIA
Disciplina
Anatomia Sistêmica
Anatomia Sistêmica
Cirurgia Pré-clinica
Clínica integrada 1
Clínica integrada 3
Clínica integrada 5
Clínica integrada 6
Estomatologia
Materiais dentários
Odontopeditria 2
Orto Preventiva I
Prótese dentária Fixa e removível
Radiologia
Saúde e sociedade 3
TOTAL

Número de Vagas
5
2
4
4
4
6
6
4
6
6
2
5
6
2
62

CURSO FARMÁCIA / ENFERMAGEM
Disciplina
Anatomia
Bioquímica
TOTAL

Número de Vagas
2
2
4

CURSO FARMACIA
Disciplina
Embriologia e Histologia
Enzimologia Industrial
Farmacotécnica I
Fisiologia
Microbiologia
Química Analítica
Química Geral e Inorgânica
Química Orgânica I
Química Orgânica II
TOTAL

Número de Vagas
2
1
1
2
2
1
1
1
1
12

CURSO ENFERMAGEM
Disciplina
Enfermagem Cirúrgica e no Perioperatório
Enfermagem em Central de Materiais e
Esterelização
Enfermagem na Saúde da Mulher

Número de
Vagas
2
1
4

Fisiologia
Microbiologia
Saúde coletiva I
Saúde coletiva II
Enfermagem na Saúde do Neonato
Enfermagem em Saúde Mental
Semiologia I
Sistematização da Assistência de Enfermagem
TOTAL

2
2
2
2
2
2
4
4
27

