
  

 

EDITAL nº 076, 

de 01 de julho de 2019 
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA DO CURSO DE 

MEDICINA DA UNIPLAC 

 

O Pró-Reitor de Ensino da Universidade do Planalto Catarinense, no uso de suas 

atribuições, divulga os critérios de seleção para o preenchimento de vagas para Monitoria 

Voluntária no Curso de Medicina da UNIPLAC, conforme disposto a seguir: 

 

 

1  DO PROCESSO SELETIVO 

 

1.1 - O presente Edital estabelece as diretrizes de seleção para preenchimento das vagas para 

Monitoria Voluntária no Cursos de Medicina da Universidade do Planalto Catarinense – 

UNIPLAC 

 

1.2 - O processo seletivo para monitores constará de análise do currículo e entrevista. Todas 

as etapas do processo terão caráter eliminatório. 

 

1.3 - A seleção será realizada na sede da UNIPLAC, de acordo com o estabelecido neste 

Edital. 

 

2  DAS VAGAS 

 

2.1 - A UNIPLAC disponibilizará vagas para o processo seletivo de Monitoria do Curso de 

Medicina, para o 2º semestre de 2019, conforme quadro abaixo: 

 

Curso: Medicina 

Disciplina Número de Vagas 
Carga Horária 

Semanal 

Laboratório Morfofuncional (*) 15 8 

Laboratório Morfofuncional - Anatomia (*) 10 8 

Laboratório de Práticas Profissionais (*) 10 8 

Ambulatório de Hebiatria (**) 02 8 

(*)   - Podem se inscrever alunos do 3º ao 6º ano do curso de Medicina. 

(**) - Podem se inscrever os alunos a partir do 4º ano do curso de Medicina.  

 

3  DA INSCRIÇÃO 

 

3.1 - As inscrições serão realizadas via Portal em Solicitação Simples, encaminhado à 

Coordenação do Curso no período de 01 a 04 de julho de 2019, informando qual a vaga de 

Monitoria o aluno tem interesse. 

 

3.2 - Critérios para inscrição: 

 

I - o aluno deverá estar regularmente matriculado no curso de Medicina da UNIPLAC; 



  

 

II - estar cursando entre o terceiro e o último ano, conforme disposto no Quadro de Vagas, no   

item 2.1. 

III - ter cursado, com aproveitamento, a unidade de educacional na qual a monitoria será 

exercida ou unidade de educacional equivalente, com, no mínimo, conceito B, em 

qualquer um dos casos, devendo comprovar através do Histórico Escolar. 

IV - apresentar disponibilidade de tempo correspondente à carga horária semanal, conforme 

quadro acima. 

 

3.3 - No ato da entrevista, o candidato deverá apresentar: 

 

I- 01 cópia do currículo lattes ou curriculum vitae, devidamente comprovado; 

II- declaração de disponibilidade de tempo, correspondente à carga horária semanal da  

unidade educacional a ser monitorada (Anexo 01); 

III- histórico escolar (retirar na Central de Atendimento ou impresso pelo Coordenador do 

Curso no ato da entrevista). 

 

3.4 - O resultado das inscrições será publicado nos quadros de aviso da Coordenação do 

Curso de Medicina à vaga de monitoria, dia 05 de julho de 2019. 

 

4  DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

A Comissão Examinadora será designada pela Coordenação do Curso, por unidade  

educacional ou área do conhecimento, da qual deverá fazer parte o professor da unidade  

educacional. 

 

5  DO PROCESSO 

 

5.1 - A análise do currículo lattes ou curriculum vitae será realizada pela Comissão 

Examinadora. 

 

5.2 - As entrevistas serão realizadas pela Comissão Examinadora, dias 08 e 09 de julho de 

2019, conforme quadro de horários a ser divulgado na Coordenação do Curso. 

 

5.3 - O candidato que não comparecer à entrevista, será automaticamente eliminado. 

 

6  DO RESULTADO FINAL 

 

6.1 - A Coordenação do Curso deverá referendar os resultados da seleção, bem como os 

planos de atividades específicos para os monitores selecionados. 

 

6.2 - O resultado das entrevistas será divulgado dia 10 de julho de 2019 nos quadros da 

Coordenação do Curso. 

 

6.3 - Após a divulgação do resultado, os candidatos terão 02 (dias) dias úteis para interporem 

recurso quanto ao resultado.  

 

6.4 - O resultado final deverá ser encaminhado dia 15 de julho de 2019, pela Coordenação do 

Curso à Pró-Reitoria de Ensino para homologação, acompanhado da seguinte documentação: 

 



  

 

I- ata de seleção realizada por comissão devidamente constituída constando a nominata dos 

monitores classificados(Anexo 02); 

II- declaração assinada pelo monitor, afirmando estar de acordo com o Plano de Atividades 

de Monitoria do Curso e a legislação em vigor, estando ainda ciente de que não haverá 

remuneração pelo exercício da monitoria. Os serviços serão por ele prestados somente 

como contrapartida à certificação de monitor, sem direito a qualquer outra forma de 

remuneração (Anexo 03); 

III- plano de atividade de cada monitor, assinado pelo monitor e pelo professor da  unidade 

educacional (Anexo 04); 

IV- termo de responsabilidade do professor orientador (Anexo 05). 

 

6.5 - A Pró-Reitoria de Ensino publicará o Edital de homologação final, dia 16 de julho de 

2019. 

 

7  DA MONITORIA VOLUNTÁRIA 

 

7.1 - A monitoria terá a duração de um (01) semestre letivo, podendo ser reconduzido apenas 

por uma vez para atuar na mesma unidade educacional, não havendo permanência do monitor, 

no programa, além de 04 (quatro) semestres.  

 

7.2 - A atividade de monitoria não será remunerada. 

 

8  CRONOGRAMA DE PRAZOS 

 

Cronograma de prazos Datas 

Período de Inscrições 01 a 04/07/19 

Resultado das Inscrições 05/07/19 

Entrevistas 08 e 09/07/19 

Resultado das Entrevistas 10/07/19 

Interposição de Recursos 11 e 12/07/19 

Encaminhamento do Resultado à PROENS 15/07/19 

Homologação do Resultado Final 16/07/19 

 

9  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Os casos omissos, neste Edital, serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino e 

Coordenação de Graduação, ouvida a Coordenação de Curso. 

 

 

 

 

 

Alexandre Trípoli Venção 

Pró-Reitor de Ensino 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 01 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO 

 

 

 
Eu, ___________________________________________________________, aluno(a) do 

Curso de _________________________________________________ da UNIPLAC,          

RG ___________________, declaro para os devidos fins de direito, que tenho disponibilidade 

de tempo para a Monitoria Voluntária, referente ao Edital nº 076/2019, na unidade 

educacional _______________________________________ do _____ semestre do curso de 

Medicina.  

 

 

 
Lages, ____de __________________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Aluno(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 02 
 

ATA SELEÇÃO DE MONITORIA 

 

 

Aos ____ dias do mês de ____________ de 2019, reuniram-se na sala da Coordenação do 

Curso de Medicina, os professores_______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, 

para realizar as entrevistas com os  candidatos a Monitoria da unidade educacional 

_______________________________________________________, de acordo com o Edital 

nº 076/2019. Compareceram os candidatos_____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A Comissão avaliou o(s) candidato(s) através de ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

A classificação foi a seguinte: 

1. _________________________________________________Matrícula:_____________ 

2. _________________________________________________Matrícula:_____________ 

3. _________________________________________________Matrícula:_____________ 

4. _________________________________________________Matrícula:_____________ 

 

Caso o primeiro classificado não assuma a monitoria será chamado seu suplente e assim 

sucessivamente.   

 

Assinaturas: 

____________________________                            _________________________________ 

 

____________________________                            _________________________________ 

 

____________________________                            _________________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

Coordenador do Curso 

 



  

 

ANEXO 03 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

 

 

 

Eu, ________________________________________________________, aluno(a) do 

_____semestre do Curso de Medicina da UNIPLAC, RG ___________________declaro para 

todos os fins de direito, que estou de acordo com o Plano de Monitoria do Curso sujeitando-

me  aos seus termos e condições. 

 

Declaro ainda, estar ciente de que não haverá remuneração pelo exercício da monitoria, os 

serviços serão prestados somente como contrapartida à certificado de monitor, sem direito a 

qualquer outra forma de remuneração. 

 

E, por ser manifestação de livre vontade, subscrevo-me a presente declaração para que 

produza os desejados efeitos jurídicos. 

 

 

 

Lages, ____de __________________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do aluno(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 04 
 

 

PLANO DE ATIVIDADES DE MONITORIA 

 

Período do Programa                           Data Início  _______/________/_______ 

                                                            Data Término _______/________/_______ 

 

Curso: 

Disciplina:  Código: 

Disciplina equivalente cursada:  Código: 

Matrícula:  Prof. Orientador: 

Nº registro:  Monitor: 

Objetivos do Professor orientador:  

 

Atividades a serem desenvolvidas pelo monitor: 

 

 

 

 

 

 

________________________________             ___________________________________ 

             Assinatura do Monitor                                         Assinatura do Orientador  

 

 

 

 

_____________________________ 

Coordenador do Curso 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 05 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ORIENTADOR 

 

 

Eu, ____________________________________________________Professor(a) do Curso de 

Medicina assumo a responsabilidade na orientação e supervisão das atividades de monitoria 

desenvolvidos pelo(a) acadêmico(a) ______________________________________________ 

na unidade educacional, abaixo relacionadas, durante o período corrente: 

 

               Código                                                            Nome da disciplina  

 

_________________________       _______________________________________________ 

_________________________       _______________________________________________ 

_________________________       _______________________________________________ 

_________________________       _______________________________________________ 

_________________________       _______________________________________________ 

_________________________       _______________________________________________ 

_________________________       _______________________________________________ 

 

 

Início das atividades do monitor: ______/______/______ 

 

 

 

 

Lages, _____de ____________ de 2019.  

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Professor Orientador  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 06 

 

RELATÓRIO FINAL MONITORIA 

 

Relatório de Atividades do Monitor 
 

 

Curso: _____________________________________________________________ Período:__________________ 

Monitor: ________________________________________________________Matrícula: ___________________ 

Prof. Orientador : _____________________________________________________________________________ 

 

Avaliação do Professor Orientador 

 

1 - Atividades Desenvolvidas pelo Monitor 
 

Nome da disciplina:____________________________________________________________________________ 

Desempenho: _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Participação em pesquisa:  

Não                      Sim                      Título da Pesquisa: ________________________________________________ 

 
Desempenho: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Outras atividades exercidas pelo monitor: 

 Não                      Sim  

 Descrição: ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Desempenho: __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 



  

 

2 - Objetivos do Professor Orientador 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

3 - Avaliação da Experiência com o Monitor 
 

3.1 - Aspectos Positivos: 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

3.2 -Aspectos Negativos: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3.3- Outrasconsiderações: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

4 - Conceito Final  
 

 

                       A                                       B                                        C                                     D  

 

 

 

       __________________________________                               _________________________________ 

              Assinatura do Orientador                                          Assinatura do Coordenador  
 

 



  

 

ANEXO 07 
 

FICHA INDIVIDUAL DE FREQÜÊNCIA 

 

MÊS/ANO: ________________________ 

Curso:   

Disciplina:  

Monitor:  

Professor Orientador:   

 

Período Período 

Dia Entrada Saída Monitor Dia Entrada Saída Monitor 

1    17    

2    18    

3    19    

4    20    

5    21    

6    22    

7    23    

8    24    

9    25    

10    26    

11    27    

12    28    

13    29    

14    30    

15    31    

16    -.- -.- -.- -.- 

 

 

 Lages, _____/_____/_______.                          ___________________________________ 

                                                                                                           Monitor  

 

 _____________________________                _________________________________ 

                         Professor                                                       Coordenador do Curso  


