
 
 

                                                     

 

EDITAL n. 196/2020  

 

Dispõe sobre a abertura de inscrição e seleção de estudantes de graduação 
para atividades de monitoria junto aos cursos de graduação da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 

 

A Diretoria de Ensino de Graduação, vinculada a Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense, torna pública a todos os interessados, os critérios de inscrição e seleção de estudantes de graduação 
para realização de atividades de monitoria nas disciplinas práticas/laboratoriais no 1º semestre de 2020, nos termos 
e condições presentes neste edital. 

 
1. Do período de inscrição 

1.1 As inscrições estarão abertas no período de 22 a 24 de junho de 2020.  
 
2. Local para realização das inscrições 

2.1 As inscrições deverão ser realizadas nos respectivos cursos de origem das disciplinas oferecidas, entregando o 
formulário presencialmente ou com envio do formulário próprio por e-mail. 
 
3. Dos requisitos necessários para inscrição 

3.1 São requisitos necessários para a inscrição do acadêmico: 
a) Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da UNESC; 
b) Ter sido aprovado na disciplina para a qual se inscreveu; 
c) Estar adimplente com a Instituição; 
d) Ter internet e computador para realização de algumas das atividades; 
e) Ter disponível o horário estabelecido pelo curso para realizar os atendimentos. 

 
4. Das disciplinas 

4.1 Os alunos selecionados nos termos do presente Edital realizarão atividades de monitoria nas disciplinas 
descritas no anexo 1 (um) deste Edital. 
 
5. Da seleção 

5.1 A seleção dos candidatos à monitoria será realizada obedecendo a dois dos três critérios a seguir descritos:  
a) Ter o aluno capacidade de desempenho nas atividades técnico-didáticas da disciplina de monitoria para a 

qual se inscreveu; 
b) Ter o maior índice acadêmico; 
c) Ser aprovado em entrevista agendada pelo curso, que poderá ser realizada presencialmente ou online via 

Google Meet; 
 

5.2 A entrevista será realizada pelo professor da disciplina e pelo coordenador do curso. 
 
5.4 As coordenações dos cursos deverão fazer a seleção no período de 25 e 26 de junho de 2020. 
 

5.5 A seleção obedecerá aos seguintes critérios de desempate, na ordem em que estão descritos: 
a) Melhor avaliação na disciplina pretendida; 
b) Melhor média geral nas disciplinas já cursadas; 
c) Disponibilidade de tempo. 
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5.6. Quando houver apenas um candidato inscrito o mesmo será automaticamente selecionado, desde que atenda 
as especificações do anexo 01 (um) deste edital.  
 
6. Das atribuições  

6.1. São atribuições do monitor: 
a) Auxiliar o professor-orientador na preparação do plano de aula e trabalhos da disciplina; 
b) Assessorar os estudantes em sala de aula; 
c) Assessorar os estudantes, em grupos ou individualmente, extraclasse, se autorizado pelo professor; 
d) Atuar como elo entre professores e alunos, visando ao constante ajustamento da proposta de ensino-

aprendizagem; 
e) Realizar estudos teóricos e revisão bibliográfica sob a orientação do professor a fim de enriquecer a 

disciplina; 
f) Orientar alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem; 
g) Comunicar imediatamente a Coordenação do Curso em caso de necessidade de afastamento do programa. 

 
6.2. O monitor não poderá, em hipótese alguma, substituir o professor em qualquer atividade. 
 
6.3. São atribuições do professor orientador: 
 

a) Participar do processo de seleção de alunos-monitores; 
b) Elaborar plano de atividades em conjunto com seu(s) monitor(es) e encaminhá-lo, no início do semestre, 

para a Coordenação de Curso; 
c) Orientar e/ou auxiliar o(s) monitor(es) em suas atividades; 
d) Avaliar o trabalho de monitoria, elaborando e encaminhando relatórios à Coordenação de Curso sempre 

que necessário; 
e) Participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Curso; 
f) Comunicar imediatamente a Coordenação do Curso em caso de afastamento ou abandono do programa. 

 
7. Da divulgação dos alunos selecionados 

7.1 A relação dos candidatos selecionados será divulgada no dia 29 de junho de 2020, pela Diretoria de Ensino de 
Graduação no site da UNESC - www.unesc.net, e por e-mail às coordenações de cursos. 
 
8. Das disposições gerais 

8.1 Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato declara-se ciente e de acordo com todas as normas do processo 
seletivo, bem como suas atribuições, previstas na Resolução nº 11/2007/CONSU. 
 
8.2 A bolsa de estudos do aluno monitor corresponde ao número de horas semanais monitoradas, não podendo 
ultrapassar 20 horas/aula semanais, sob a forma de abatimento na mensalidade, não gerando qualquer vínculo 
empregatício. 
 
8.3 O valor da bolsa de estudos para atividades de monitoria será correspondente ao mesmo valor estipulado para o 
Programa de “Bolsa Estágio Interno” da UNESC.  
 
8.4 O aluno monitor elaborará um relatório semestral com as devidas atividades desenvolvidas na monitoria, com 
acompanhamento e parecer do professor responsável pela disciplina da monitoria. O relatório, junto a lista de 
presença de monitorados, deverá ser entregue ao final do semestre, no curso onde a disciplina ofertada. O curso, 
por sua vez, entregará na Diretoria de Ensino de Graduação. 
 
8.4.1 O relatório semestral deverá ser elaborado dentro das normas da ABNT, conforme modelo disponibilizado no 
site da UNESC. 



      

  

  

        

 
8.5 O aluno monitor deverá preencher a cada encontro a folha ponto, que é uma planilha online de horas, 
detalhando o dia e horário que a monitoria foi realizada. E deverá enviar ao e-mail do Curso de origem sua folha 
ponto até o dia 15 de cada mês. O Curso acompanhará a realização das atividades e preenchimento do formulário 
específico. 
 
8.6 Caso não haja demanda suficiente de alunos para serem monitorados, nos dois primeiros meses, a monitoria 
será cancelada. 
 
8.7 As atividades de monitoria iniciarão a partir do dia 29 de junho de 2020. 
 
8.8 O presente edital tem validade para inscrições à monitoria para o 1º semestre de 2020. 
 
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Ensino de Graduação da UNESC. 
 
Criciúma, 22 de junho de 2020. 

 
 

 
Prof. Me. Marcelo Feldhaus 

Diretor de Ensino de Graduação 
 



ANEXO I Edital n. 196/2020 – RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS COM VAGAS PARA MONITORIA E RESPECTIVAS DESCRIÇÕES 

 

 

CURSO DISCIPLINA EMENTA FASE VAGAS  
DIA E 

HORÁRIO 
Carga Horária  

Semanal 

CURSO DE ENFERMAGEM 

Enfermagem 

Processo de Cuidar em 
Enfermagem I 

 

Modelos e teorias em Enfermagem; 
comunicação em enfermagem; 
semiologia e semiotécnica básica em 
enfermagem e normas e legislação 
de biossegurança.  Semiologia e 
Semiotécnica de enfermagem em 
procedimentos de média 
complexidade. 

2ª 01 A combinar 4h 

Processo de Cuidar em 
Enfermagem II 

Semiologia e semiotécnica em 
Enfermagem: exame físico e 
procedimentos de média 
complexidade. 

3ª 01 A combinar 4h 

Processo de Cuidar em 
Enfermagem III 

Modelos e teorias em Enfermagem; 
comunicação em enfermagem; 
semiologia e semiotécnica básica em 
enfermagem e normas e legislação 
de biossegurança.  Semiologia e 
Semiotécnica de enfermagem em 
procedimentos de média 
complexidade. 

4ª 01 A combinar 4h 

Suporte Básico de Vida 
Desenvolvimento de habilidades no 
Suporte Básico de vida em saúde 
para a comunidade. 

1ª 01 A combinar 4h 

CURSO DE FARMÁCIA 

Farmácia Bioquímica I 

Caracterização de aminoácidos, 
peptídeos, proteínas, carboidratos, 
lipídios, nucleotídeos, ácidos 
nucleicos. Enzimologia. Metabolismo 
de carboidratos e lipídios. 

3ª 1 
Quarta-feira 

08h20 às 
11h55 

4h 

CURSO DE MEDICINA 

Medicina 

Atividades Específicas em 
Anatomia nos módulos IV, V e 

VI 
Turma 1 

Módulo IV: Conhecer a anatomia 
humana no cadáver e em peças 
anatômicas do sistema digestório e 
renal. 
Módulo V: Aspectos anatômicos da 
medula óssea e o sistema linfático. 
Anatomia do aparelho locomotor: 
miologia, osteologia, inervação e 
vascularização. 
Módulo VI: Introdução ao Sistema 
Nervoso, ossos, músculos. Medula 
espinhal e tronco cerebral. 
Hemisférios cerebrais, ventrículos e 
vasculatura. Órgãos especiais dos 
sentidos. 

2ª 01 

Terça-feira 
Turma A 

13h30min às 
18h 

 
Quarta-feira 

Turma B 
13h30min às 

18h 
 

Obs.: Pode 
haver 

necessidade 
da monitoria 
ocorrer em 

outro 
dia/horário 

5h 

Atividades Específicas em 
Anatomia nos módulos IV, V e 

VI 
Turma 2 

Módulo IV: Conhecer a anatomia 
humana no cadáver e em peças 
anatômicas do sistema digestório e 
renal. 
Módulo V: Aspectos anatômicos da 
medula óssea e o sistema linfático. 
Anatomia do aparelho locomotor: 
miologia, osteologia, inervação e 
vascularização. 
Módulo VI: Introdução ao Sistema 
Nervoso, ossos, músculos. Medula 
espinhal e tronco cerebral. 
Hemisférios cerebrais, ventrículos e 
vasculatura. Órgãos especiais dos 
sentidos. 

2ª 01 

Segunda-
feira 

Turma A 
7h30min às 

12h 
 

Quinta-feira 
Turma B 

13h30min às 
18h 

 
Obs.: Pode 

haver 
necessidade 
da monitoria 
ocorrer em 

outro 
dia/horário 

5h 



      

  

  

        

 

 

CURSO DISCIPLINA EMENTA FASE VAGAS  
DIA E 

HORÁRIO 
Carga Horária  

Semanal 

CURSO DE MEDICINA 

Medicina 

Práticas de Enfermagem 
Disciplina optativa 

Turma 1 

Práticas de enfermagem; apresentar 
a Enfermagem e tudo que a envolve, 
trabalho em equipe multiprofissional, 
participação do médico na equipe, 
humanização dos serviços médicos; 
Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) e Administração 
hospitalar; Semiologia e 
Semiotécnica de enfermagem em 
procedimentos de baixa, média e alta 
complexidade. 

2ª 

02 
(01 para 

cada 
turma) 

Segunda-
feira 

Turma A 
13h30min às 

15h10min 
 

Terça-feira 
Turma B 

13h30min às 
15h10min 

 
Obs.: Pode 

haver 
necessidade 
da monitoria 
ocorrer em 

outro 
dia/horário 

2h por 
monitor 

Práticas de Enfermagem 
Disciplina optativa 

Turma 2 

Práticas de enfermagem; apresentar 
a Enfermagem e tudo que a envolve, 
trabalho em equipe multiprofissional, 
participação do médico na equipe, 
humanização dos serviços médicos; 
Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) e Administração 
hospitalar; Semiologia e 
Semiotécnica de enfermagem em 
procedimentos de baixa, média e alta 
complexidade. 

2ª 

02 
(01 para 

cada 
turma) 

Quinta-feira 
Turma A 

13h30min às 
15h10min 

 
Segunda-

feira Turma B 
8h20min às 

10h 
 

Obs.: Pode 
haver 

necessidade 
da monitoria 
ocorrer em 

outro 
dia/horário 

2h por 
monitor 

Cirurgia do Trauma 
Disciplina optativa 

Primeiro atendimento ao 
politraumatizado. ABCDE do trauma. 
Reanimação hidroeletrolítica e 
correção ácido-básica. Traumatismo 
de partes moles. Traumatismo 
crânio-encefálico. Hemotórax, 
pneumotórax, pneumomediastino e 
lesão de via aérea. Hérnias 
diafragmáticas traumáticas. Abdome 
agudo hemorrágico e perfurativo. 
Trauma gênito-urinário. Escores de 
avaliação da severidade do trauma 

8ª 01 

Quarta-feira 
13h30min às 

15h10min 
 

Obs.: Pode 
haver 

necessidade 
da monitoria 
ocorrer em 

outro 
dia/horário 

2h 


