EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES PARA O 2º SEMESTRE DE 2018

A Coordenação Ensino e Pesquisa faz saber aos alunos interessados que estarão abertas as
inscrições para seleção de monitores(as) para atuação em componentes curriculares previstos no
Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia.
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 de discentes de períodos mais avançados com os demais, propiciando
experiência acadêmica, que contribua para a formação.

1. Da oferta, vagas, orientação e supervisão:
1.1 – As disciplinas que ofertaram vagas, consta no quadro abaixo, orientados e
supervisionados pelos Professores Titulares das disciplinas correspondentes:
DISCIPLINA
Histologia e Embriologia
Anatomia de Cabeça e Pescoço
Materiais Dentários
Propedêutica Clínica 1
Microbiologia

MONITOR
BOLSISTA
01
01
01
01
01

MONITOR
VOLUNTÁRIO
01
02
01
01
01

TOTAL
02
03
02
02
02

2. Das inscrições:
2.1 – Requisitos para candidato(a) à monitoria:
2.1.1 – Deverá estar regularmente matriculado(a) em curso de graduação de Odontologia da
SOBERANA.
2.1.2 – Deverá ter sido aprovado(a) com aproveitamento mínimo de 6,0 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 da monitoria, sem prejuízo de
suas atividades acadêmicas obrigatórias.
2.3 – Cada aluno(a) poderá candidatar-se à monitoria em uma única disciplina.
2.4 – Documentos exigidos para inscrição:
2.4.1 - Formulário de inscrição completamente preenchido pelo(a) candidato(a).
2.4.2 - Anexar histórico Escolar, comprovando ter aproveitamento da disciplina.
2.5 – Período de inscrição: 06 a 17 de Agosto de 2018.
2.6 – Forma de inscrição: Preencher formulário e levar documentação para anexar, na
Biblioteca da Soberana
2.7 – Prova de Seleção: dia 22 de Agosto.
3 – Da seleção:
3.1 – Este processo seletivo será dirigido pela Coordenação de Ensino e Pesquisa da
Faculdade SOBERANA.
3.2 – A nota final de cada candidato(a) no processo seletivo será obtida considerando-se a
média das notas obtidas em cada componente da avaliação teórica e curricular.
3.3 – A classificação final dos(as) candidatos(as) será dada pela ordem decrescente de suas
notas finais. Se necessário, o desempate ocorrerá segundo maior nota na disciplina, nota em
avaliação específica (se considerada), idade e tempo de curso, nessa ordem.
4 – Das Bolsas de monitoria:
4.1 – As bolsas de monitoria serão distribuídas entre os(as) candidatos(as) aprovados(as) nas
primeiras vagas de monitoria.
4.2 – Da divulgação dos resultados:

O resultado do processo seletivo para monitores(as) para o segundo semestre de 2018 será
divulgado pela Coordenação de Ensino e Pesquisa até o dia 25 de agosto de 2018, podendo haver
prorrogação em caso de necessidade da Coordenação de Curso, nos murais de aviso.
6 – Do cadastro e implementação da monitoria:
6.1 – Após divulgação do resultado, os estudantes selecionados deverão procurar
imediatamente os orientadores para confirmar se estarão aptos a exercerem a monitoria na forma
exigida pela disciplina.
7 – Período do exercício da monitoria para o 1º semestre letivo de 2017:
7.1 – A atividade de monitoria para o exercício de 2017/1 deverá ser exercida no período de
28/04/2017 a 03/08/2017.
7.2 – O relatório final de monitoria deverá ser entregue pelo(a) monitor(a), devidamente
preenchido e assinado no final do segundo semestre para posterior recebimento do certificado.
8 – Das Disposições Gerais
As normas da monitoria estão expressas no “Programa de Monitoria” e devem ser de
conhecimento do futuro monitor.

