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EDITAL Nº 08/2018 
 

MONITORIA PARA O CURSO DE ENFERMAGEM 
 

A Diretora Acadêmica consoante com as atribuições do Regimento Interno do 
Instituto de Ensino Superior Franciscano (IESF) comunica aos alunos regularmente 
matriculados no Curso de Enfermagem do IESF, que estarão abertas no período de 05 a 
11 de setembro de 2018 as inscrições para o Programa de Monitoria para o segundo 
semestre de 2018. 

 
1 DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE MONITORIA 
 

O Programa de Monitoria do IESF tem por objetivos: 
a) Oportunizar ao aluno, com rendimento escolar geral satisfatório, o 

aprimoramento dos conhecimentos acadêmicos nas áreas específicas e na 
investigação científica, consolidando teoria e prática; 

b) Assegurar a cooperação do corpo discente ao corpo docente, nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

c) Oferecer ao aluno a possibilidade de desenvolver-se e aperfeiçoar-se no 
processo acadêmico, consolidando seu progresso científico. 

 
2 DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

 
São atribuições do monitor: 
a)   Auxiliar o professor nos trabalhos didático-científicos relacionados às atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, desde o momento do planejamento até o da 
avaliação; 

b)  Auxiliar o professor nos trabalhos práticos e experimentais em laboratórios, 
trabalhos clínicos e atividades similares, sempre que a disciplina assim o exigir; 

c)  Contribuir para o bom relacionamento entre alunos e professor na execução dos 
planos de ensino da disciplina, visando a integração na comunidade 
acadêmica; 

d)  Apresentar, semestralmente, relatório circunstanciado das atividades junto ao 
ensino. 

 
3 DAS INSCRIÇÕES   

 
As inscrições serão realizadas na Coordenação de Enfermagem, no horário das 

15h às 18h, de segunda a sexta-feira. 
No ato de inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) Requerimento de inscrição preenchido (ANEXO I); 
b) Histórico escolar; 
c) Curriculum lattes; 
d) Declaração de disponibilidade de 4 (quatro) horas semanais para monitoria 
(ANEXO II); 
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4 DOS BENEFÍCIOS DA MONITORIA 
 
Os alunos monitores terão os seguintes benefícios: 
a) Certificação para atividade complementar, com carga horária de 60h; 
b) Aumento do número de materiais na Biblioteca para empréstimo domiciliar, 

de 3(três) para 5(cinco);  
c) Após o final do curso, sorteio de 02 (duas) bolsas integrais para um dos 

cursos de Pós-graduação, entre os monitores do período.  
 

5 DAS VAGAS 
 

Serão ofertadas 22 (vinte e duas) vagas no total, conforme o quadro abaixo: 
 

DISCIPLINAS Nº DE 
VAGAS 

Anatomia Humana 2 

Embriologia e Histologia 2 

Bioquímica 2 

Farmacologia 2 

Estudo da Fisiologia Humana 2 

Microbiologia 2 

Parasitologia 2 

Semiotécnica II 2 

Enfermagem em Centro Cirúrgico 2 

 
6 DOS REQUISITOS  
 

Seguem abaixo os requisitos para concorrer as vagas: 
a) Estar regularmente matriculado; 
b) Não ter reprovações; 
c) Ter disponibilidade de 4 horas semanais para o exercício das atividades de 

monitoria no que tange aos encontros presenciais, em horário diferente daquele 
em que esteja matriculado; 

d) Ter cursado a disciplina objeto da monitoria. 
 

OBS: As funções dos monitores não constituirão cargo ou emprego, nem representarão 
vínculo empregatício de qualquer natureza com o Instituto de Ensino Superior Franciscano 
(IESF); 

 
7 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
      A seleção constará das seguintes etapas: 

a) Prova escrita de caráter eliminatório, valendo 8,0 pontos; 
b) Exposição oral sobre o tema de caráter eliminatório, valendo dois 2,0 pontos; 
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Obs: O tema da Prova escrita/oral será por sorteio 10 minutos antes da realização da 
mesma. A Prova escrita/oral terá duração de 3 (três) horas e versará sobre um dos temas 
da área de seleção descritos no conteúdo programático deste edital (ANEXO III). 

 
8 DOS APROVADOS 

 
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiveram nota igual ou 

superior a 7,0 (sete) na prova escrita/oral. 
A classificação dos candidatos far-se-á em ordem decrescente da média da 

prova escrita/oral somada à pontuação do currículo. 
No caso de empate de classificação, a Comissão Examinadora julgará 

observando os critérios de desempate na seguinte ordem: 
a) Maior coeficiente de rendimento obtido pelo candidato na disciplina, objeto 

da monitoria; 
b) Maior média das notas obtidas no período anterior; 

 
9 DO CRONOGRAMA DE EVENTOS 
 

EVENTO DIA HORÁRIO 

Inscrições 05 a 11/09 15h às 18h 

Prova escrita e Exposição oral 17/09 15 às 18h 

Resultado 19/09 19h 

 
 
10 DOS CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos e situações não previstas por este Edital serão resolvidos 
pela Direção Geral, ouvida a Coordenação do Curso de Enfermagem. 

 
 

Paço do Lumiar, 03 de setembro de 2018. 
 
 

 
 

Profª Msc. Rosangela Mendes Costa 
Diretora Acadêmica 
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ANEXO I – Requerimento de inscrição 

 

DADOS CADASTRAIS DO ALUNO 

 

Nome________________________________________RA________________ 

RG_____________CPF__________________Semestre______Período______ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Cidade:______________CEP:_______________ Telefone: ________________ 

e-mail:__________________________________________________________ 

Possui FIES?      (   ) Sim         (   ) Não 

Possui outros descontos  (   ) Sim  (   )  Não     Qual a  porcentagem? ___________ 

 

 

DADOS DA MONITORIA 

 
 

 

Monitoria Pretendida (Disciplina) ___________________________________ 

Curso_________________________Semestre___________Período_______ 

Professor Responsável: __________________________________________ 
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ANEXO II – Declaração de disponibilidade 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO 

 

 

Eu,_______________________________________________________, 

portador (a) do RG nº________________________________________, inscrito (a) 

no CPF sob o nº _______________________________, DECLARO para o fim 

específico de ingresso na Monitoria do Curso de Enfermagem do Instituto de Ensino 

Superior Franciscano (IESF), que disponho de 4 (quatro) horas semanais  para me 

dedicar ao cargo de_______________________________________. Por ser 

expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.  

 

 

Paço do Lumiar, ________ de _________________de __________.  

 

 

 

_______________________________________ 

DECLARANTE 
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ANEXO III – Conteúdo Programático 

 

1. Anatomia Humana: 

a) Sistema esquelético; 

b) Sistema articular; 

c) Sistema muscular; 

 

2. Embriologia e Histologia; 

a) Aspectos histológicos dos sistemas: cardiocirculatório (coração, 

veias e artérias), respiratório (pulmão e traquéia), urinário (rim, 

bexiga e ureter), nervoso (cerebelo, cérebro, medula espinhal, 

gânglio, nervo, e células nervosas) digestório (esôfago, estômago, 

duodeno, jejuno, íleo, cólon, fígado e pâncreas), endócrino 

(pâncreas, tireóide, adrenal e hipófise), reprodutor masculino 

(pênis, testículo, epidídimo, ducto deferente, próstata e vesícula 

seminal) e feminino (ovário, útero, tuba uterina, mama, colo uterino 

e vagina) tegumentar (pele e anexos), imune (baço, linfonodo e 

timo) e olho.  

b) Aspectos histológicos dos tecidos básicos do corpo: conjuntivo e 

variedades (adiposo, ósseo, cartilaginoso e sanguíneo); epitelial de 

revestimento e glandular; nervoso e muscular liso e estriado.  

2.1 Bibliografia Básica:  

a) GARTNER, L. P. Atlas colorido de histologia. 3/4.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002/2007.  

b) KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e biologia celular: uma introdução 

à patologia. 1/2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004/2008.  

c) JUNQUEIRA, L. C. Histologia básica. 9/10/11.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1999/204/2008.  
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2.2 Bibliografia Complementar:  

a) DIFIORE, M. S. H. Atlas de histologia. 7.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001. STEVENS, A. Histologia humana. 2. ed. 

São Paulo: Manole, 2001.  

b) GARTNER, Leslie P. Tratado de histologia em cores. 2/3.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2003/208. YOUNG, B. Wheater 

histologia funcional: texto e atlas em cores. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2007.  

c) LIRA NETO, J. B. Citopatologia e histologia do colo uterino. Rio de 

Janeiro: Medsi, 2000.  

 

3. Bioquímica; 

a) Carboidratos (aspectos gerais e metabolismo) 

b) Lipídio (aspectos gerais e metabolismo) 

c) Proteína ((aspectos gerais e metabolismo) 

 

4. Farmacologia; 

a) Farmacocinética 

b) Farmacodinâmica 

c) Antiinflamatórios não esteroidais e corticoides  

 

5. Microbiologia; 

a) Meio de cultura natural para bactérias; 

b) Coletas e objetos usados na coleta de bactérias; 

c) Cultivo de fungos em cenouras e beterrabas; 

d) A teoria da abiogênese ou geração espontânea no cultivo de micro-

organismos; 
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e) Técnicas Gram positiva e Gram negativa; 

f) Dinamarquês hans christian joachim gram; 

g) Bactérias causadoras de infecção no sistema urinário; 

h) KIT - URI-TEST 11 para teste rápido na urina; 

i) Estafhylococos coagulase-negativos; 

j)  Staphylococcus aureus, Steptococcus agalactiae, Enterococcus spp., 

estreptococos alfa e beta hemolíticos, Escherichia coli e leveduras. 

6. Parasitologia; 

a) Lutzomyia e Leishmanias; 

b) Forma promastigota e amastigota. 

c) Morfologia dos flebotomíneos; 

d) Os mosquitos da família Culicidae  

e) Morfologia do Gênero Anopheles externa 

f) Plasmodium (protozoário); 

g) Triatomíneos e Tripanosoma cruzi; 

h) Principais Helmintos e transmissão; 

i) Teste para detectar antígeno filarial em sangue total, soro ou plasma; 

j) O Teste Rápido BinaxNOW® IgG/IgM W. bancrofti e B. malayi;                                                                                                                               
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BIBLIOGRAFIAS 

 

7. Semiotécnica II; 

a) Processos farmacoterapêuticos: preparo e administração de 

medicamentos 

b) Soroterapia 

c) Oxigenoterapia 

d) Cateterismo vesical 

e) Processos de alimentação: sonda nasográstrica e nasoenteral 

 

8. Enfermagem em Centro Cirúrgico; 

a) Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória; 

b) Pré-operatório; 

c) Centro Cirúrgico; 

d) Pós-operatório; 

e) Centro de Material e Esterilização (CME). 
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