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EDITAL 001/2019 – CURSO DE ENFERMAGEM 

 

SISTEMA DE MONITORIA 

 

A Chefia de Departamento do curso de Enfermagem faz saber aos interessados do 

referido curso que estarão abertas inscrições para o sistema de monitoria para as 

disciplinas “Anatomia Humana” e “Biologia Celular, Histologia e Embriologia” de 

acordo com o Regulamento do Sistema de Monitoria do Centro Universitário de 

Franca, nas seguintes condições: 

1. Aspectos Gerais 

Monitor do Laboratório Morfofuncional (Segundasfeiras) 

 

Observação: o dia de monitoria pode ser alterado, caso haja necessidade, inclusive 

para o período noturno e sábados no período da manhã.  

 

Duração da monitoria: 1 (um) semestre 

 

Inicio: 12 de março de 2019  

 

Atividades: As atividades do monitor serão realizadas uma vez por semana, no 

Laboratório Morfofuncional do Uni-FACEF, das 14h00 às 18h00, no tocante a 

atendimento de alunos dos semestres anteriores ao seu. Deverão ser cumpridas, 

ainda, como atividades domiciliares, atividades de preparação de material e estudos, 

sob a supervisão do professor orientador. 

 

O candidato somente poderá se inscrever em uma disciplina. 

 

O exercício da monitoria não implica vínculo empregatício de qualquer natureza com 
o Centro Universitário. Pelo exercício da função de monitor, o(a) acadêmico(a) não 
receberá ajuda financeira do Centro Universitário de Franca. 
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Haverá 1 vaga para monitoria da disciplina da “Anatomia Humana”, a qual será  

preenchida, por ordem de classificação. 

Haverá 1 vaga para monitoria da disciplina da “Biologia Celular, Histologia e 

Embriologia”, a qual será preenchida, por ordem de classificação. 

O candidato somente poderá exercer a monitoria se tiver disponibilidade de horário no 
período das 14h00 às 18h00, dia da semana, e poderá ser complementado aos 
sábados no período da manhã.   
 

Ao final da monitoria, o/a estudante receberá um certificado de monitoria e 30 (trinta) 

horas atividades científico, cultural e acadêmicas. 

 

2. Critérios de Seleção: 

- Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação em Enfermagem do 

Uni-FACEF; 

- Ter disponibilidade de tempo compatível; 

- Ter sido aprovado na(s) disciplina(s) de “Anatomia Humana” ou “Biologia 

Celular, Histologia e Embriologia” ou equivalente de outra IES; 

- Ter coeficiente de rendimento acumulado (CRA) igual ou superior a 6,0;  

- Não ter sofrido sanção disciplinar; 

- Apresentar todos os documentos necessários para inscrição e preencher 

corretamente a ficha de inscrição. 

 

3. Inscrições 

Período de inscrição: 25/02/2019 a 01/03/19 

Local: Secretaria da Unidade III, das 8h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00; ou Sala 

Morfofuncional com a estagiária Gabriela Maia das 15h00 às 21h00. 

 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:  

1) Boletim Escolar Oficial Atualizado (emitido pela Secretaria do Curso ou com o 

carimbo).  
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2) Cópia do documento de identidade. 

3) 2 cópias do Requerimento preenchido, podem escolher apenas uma das duas 

disciplinas.  

4. Avaliação 

A seleção constará de prova objetiva de conhecimentos de Anatomia Humana ou 

Biologia Celular, Histologia e Embriologia. Esta prova, de caráter classificatório, 

constará de questões objetivas, com apenas uma alternativa correta. 

A prova será no dia 07 de março de 2019, às 18h00, na sala 103, unidade III, tendo 

como duração uma hora.  

5. Classificação 

Classificação: média composta por meio da análise do Boletim Escolar e por meio de 

uma prova da área para a qual o candidato se inscreveu, em ordem decrescente.  

6. Disposições gerais 

O candidato à monitoria deve ler atentamente o Regulamento do processo e ao 

assinar o requerimento, compromete-se a aceitar todas as normas estabelecidas no 

mesmo. 

 

Franca, 15 de fevereiro de 2019. 
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REQUERIMENTO – SISTEMA DE MONITORIA 

CURSO DE ENFERMAGEM 

 

 

Ilma. Chefe de Departamento do Curso de Enfermagem 

Profa. Dra. Lívia Maria Lopes 

 

 

 

______________________________________________________________, código 

___________, estudante regularmente matriculado(a) no 3º semestre do curso de 

Medicina desta IES, vem, por meio deste, requerer sua inscrição no Sistema de 

Monitoria do referido curso, na disciplina: 

 

(  )  Anatomia Humana  

(  ) Biologia Celular, Histologia e Embriologia 

 

Requisitos: 

(  ) Aceito todas as normas constantes do Regulamento do Sistema de Monitoria do 

Centro Universitário de Franca. 

(   ) Confirmo a disponibilidade de 4 horas semanais para desenvolver as atividades 

de Monitoria junto ao laboratório Morfofuncional 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Franca, _____ de fevereiro de 2019. 

 

 

                                ________________________________________ 

Assinatura 


