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EDITAL 01/2021 

EDITAL DE MONITORIA: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA I 

 

1. COORDENAÇÃO 

 

1.1 Colegiado: Enfermagem 

1.2 Disciplina: Semiologia e Semiotécnica I 

1.3 Professor orientador: Milania Effgen Caran 

1.4 Período letivo: 2021/1 podendo ser estendido a 2021/2 dependendo da avaliação 

de desempenho do monitor. 

 

2. SOBRE A MONITORIA 

 

2.1Título 

Monitor(a) de Semiologia e Semiotécnica I. 

 

2.2 Justificativa 

O Curso de Enfermagem da Faculdade Vale do Cricaré – FVC tem em seu projeto 

pedagógico a disciplina de Semiologia e Semiotécnica I com carga horária de 60 aulas 

teóricas e 60 horas práticas, sendo 20 horas no laboratório de Semiologia e 

Semiotécnica. O número máximo de alunos no laboratório, por aula, é 15 (quinze); 

dessa forma, com o auxílio do monitor será ofertada melhor relação aluno/orientador, 

contribuindo para um acompanhamento mais próximo sobre as atividades realizadas e 

dificuldades apresentadas pelos alunos. Além disto, ser monitor promove o 

desenvolvimento de competências técnico-científicas, socioeducativas e ético-

políticas, tão necessárias ao exercício da profissão. 

 

2.3 Objetivos 

▪ Auxiliar os acadêmicos quanto às rotinas de utilização do laboratório; 

▪ Auxiliar os acadêmicos durante a realização das aulas práticas; 

▪ Zelar pela prática da biossegurança;  

▪ Zelar pela limpeza e organização do laboratório; 
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▪ Auxiliar no preparo das aulas práticas;  

▪ Auxiliar no controle e manutenção diários dos materiais e equipamentos utilizados.  

 

2.4 Atividades 

▪ Preparar as aulas com auxílio do professor de acordo com o tema da aula prática 

do dia; 

▪ Organizar o laboratório para a execução da aula do dia, bem como organizá-lo para 

o seu encerramento; 

▪ Receber os alunos, orientando com relação às normas de biossegurança e de uso 

do laboratório; 

▪ Auxiliar ao professor durante a realização das aulas; 

▪ Auxiliar no preparo do roteiro das aulas práticas, bem como dos documentos do 

laboratório (revisão do manual de normas e rotinas, registro de aulas, etc). 

▪ Manter o laboratório limpo e organizado. 

▪ Realizar o check list de todos os materiais e equipamentos presentes no 

laboratório, comunicando ao professor qualquer eventualidade; 

▪ Realizar apoio didático ao professor em horários extra-aula para elaboração, 

organização e atualização dos materiais didáticos utilizados na disciplina, tais como 

relatórios de prática, apostilas, pranchas de estudos e artigos científicos. 

▪ Produzir trabalhos científicos, sob orientação do professor. 

 

2.5 Forma de acompanhamento 

Frequência: a folha de frequência do aluno deverá ser assinada em toda aula prática, 

pelo aluno e pelo professor. 

Qualidade das atividades: o professor deverá registrar avaliação de desempenho ao 

final do período; no entanto, a mesma deverá ocorrer rotineiramente, sendo o aluno 

direcionado quanto aos seus pontos de melhoria. 

 

3. SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

3.1 Pré-requisitos 

3.2.1 Ser aluno regularmente matriculado no curso de Enfermagem e ter sido 

aprovado na disciplina de Semiologia e Semiotécnica I com nota mínima de 8,0 

pontos. 
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3.2.2 O aluno deverá cumprir uma carga horária de 10 horas semanais de monitoria. 

 

3.4 Critérios de seleção 

2.4.1 Avaliação de desempenho na disciplina de Semiologia e Semiotécnica I. 

2.4.2 Disponibilidade de tempo. 

2.4.3 Entrevista. 

 

2.5 Inscrições 

Prazo: 05 a 11 de maio– Ficha de inscrição em anexo 

Local: Encaminhar ficha de inscrição (ANEXO I) por e-mail – 

dayanaseibert@hotmail.com 

 

2.6 Prova 

Data e horário: 14 de maio de 2021 

Prova pratica- Das 08 às 17 horas 

 

Local:  

Prova pratica- laboratório de Semiologia e Semiotécnica II 

 

2.7 Divulgação dos resultados 

Resultados serão afixados na Coordenação do Curso de Enfermagem no dia 24 de 

maio de 2021 

 

 

São Mateus, 05 de maio de 2021 

 

 

 

 

Prof.  Dayana Loureiro Seibert 

Coordenadora do Curso de Enfermagem 
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ANEXO I- FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME: _______________________________________________________________ 

NUMERO DE MATRICULA: ______________________________________________ 

PERÍODO EM QUE ESTÁ MATRICULADO: _________________________________ 

NOTA DA DISCIPLINA SEMIOLOGIA E SEMIOTECNICA II_____________________ 

 

DESCREVA SEU INTERESSE EM SE TORNAR UM MONITOR: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 


