CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO
EDITAL n°01/2018

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA PARA O
HOSPITAL ESCOLA VETERINÁRIO UNIBRA -HEVU

A Reitoria do Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA torna pública as inscrições para o
processo seletivo interno, do Programa Institucional de Monitoria do Hospital Escola
Veterinário UNIBRA, destinado aos discentes do 5º, 6º e 7º período do Curso de Medicina
Veterinária, que serão acompanhados pelos professores do Curso de Medicina Veterinária da
UNIBRA.

1

PROGRAMA DE MONITORIA UNIBRA

1.1 OBJETIVO GERAL
O Programa de Monitoria do HEVU tem como propósito incentivar, ampliar e aperfeiçoar o
corpo discente do curso Medicina Veterinária no seu processo de formação.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Intensificar e assegurar a cooperação entre estudantes e professores nas atividades
acadêmicas, relativas às atividades do ensino e atendimento no HEVU;
2. Subsidiar trabalhos acadêmicos, orientados por professores, através de ações
multiplicadoras, por meio do esclarecimento de dúvidas quanto ao conteúdo e à realização das
atividades propostas a serem realizadas no HEVU;
3. Possibilitar um aprofundamento prático e o desenvolvimento de habilidades de caráter
pedagógico dentro do HEVU;
4. Contribuir para a melhoria do ensino de graduação, colaborando com o professor do
componente curricular no estabelecimento de melhoria e/ou de novas práticas e experiências
pedagógicas a serem desenvolvidas no HEVU.

2 DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO

2.1 CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO
As etapas do processo seletivo ocorrerão de acordo com o calendário apresentado na
tabela a seguir (ATENÇÃO À FORMA DE ENVIO/ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO).

Calendário e documentação do processo seletivo.
Atividades
Divulgação do edital

Período
26/02/2018

Inscrição dos alunos candidatos à monitoria
a) Os alunos devem realizar a inscrição para a seleção da monitoria do
HEVU, através do preenchimento da ficha de inscrição (anexo I)
b) O aluno deve imprimir a ficha de inscrição e entregá-la preenchida e
assinada na RECEPÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO CAMPUS 2.

26/02 a 08/03

Seleção dos monitores para o HEVU através de concurso de provas – Das
14h às 18h.

10/03/18

Divulgação do resultado da seleção até o dia

17/03/18

O aluno classificado deve entregar na RECEPÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO
CAMPUS 2 no turno da TARDE (14h às 17h) – os seguintes documentos:
a) Termo de compromisso (Anexo II).
b) Comprovante de que o aluno está regularmente matriculado no Curso de
Medicina Veterinária da UNIBRA no 5º, 6º ou 7º período.

17/03/18 a
24/03/18

c) Histórico escolar da UNIBRA- atualizado.
Divulgação oficial dos alunos selecionados para monitoria 2018.1
Só serão selecionados para monitoria os alunos que entregarem toda a
documentação requerida após classificação.
Período da monitoria 2018.1

2.2 PLANO DE MONITORIA
Período de vigência: Março de 2018 a Julho de 2018.
A monitoria tem vigência de um período correspondente a 2018.1.

31/03/18

2018.1

O aluno poderá se submeter a nova avaliação, para concorrer a uma nova vaga no HEVU.
Nessa situação o candidato deve apresentar um bom desempenho durante a monitoria nos
três itens: frequência, relatório final e avaliação feita pelo professor supervisor.
A monitoria é do tipo voluntária: não haverá nenhum estímulo financeiro, no entanto, o aluno
terá redução da sua carga horária (correspondente ao período vigente à monitoria) de horas
complementares.
3 REQUISITOS E COMPROMISSOS DO MONITOR
a) Ser aluno regularmente matriculado na UNIBRA;
b) Ter sido aprovado na prova de seleção de monitoria com nota igual ou superior a 7,0(sete);
c) Ter obtido média final igual ou superior a 7,0 (sete) nos componentes curriculares
acumulados até o período mais avançado, cursado na UNIBRA;
d) O exercício da monitoria implicará no cumprimento de 05 (cinco) horas semanais de
atividades, que devem ser indicadas em um dos três turnos: Manhã 7:30 às 12:30; Tarde 12:30
às 17:30h ou Noite 17 às 22h;
e) Auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos, na preparação de material didático
a ser desenvolvido no HEVU;
f) Interagir com professores e alunos, visando o desenvolvimento da aprendizagem nas
atividades desenvolvidas no HEVU;
g) Cooperar no atendimento e orientação aos alunos, visando maior integração durante as
aulas práticas e atendimentos no HEVU;
h) Fica vedado ao monitor e/ou estagiário o exercício da docência e de quaisquer atividades de
caráter administrativo, de julgamento de verificação de aprendizagem, supervisão de estágio
ou atendimento no HEVU sem a presença do responsável;
i) Apresentar ao professor supervisor relatório final de suas atividades (modelo anexo IV),
contendo uma breve avaliação do seu desempenho, da orientação recebida e das condições
em que desenvolveu as suas atividades no final do semestre letivo.
4 DO PROCESSO SELETIVO
4.1 As provas ocorrerão no período estabelecido no calendário (item 2.1 deste Edital).
4.2 Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota, igual ou superior a 7,0 (sete),
4.3 Provas de expressão escrita, com duração máxima de 04 (quatro) horas.
4.4 A Prova consistirá na resolução de questão(ões) referente(s) aos conteúdos curriculares
visto pelos discentes do início do curso até o seu último período concluído, tendo maior ênfase
as disciplinas específicas do curso.
4.5 A Prova de Expressão Escrita será respondida, exclusivamente, pelo candidato, com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, em folhas específicas.
4.6 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que,
durante a realização da prova de expressão escrita for surpreendido dando ou recebendo
auxílio para a execução da prova; utilizar-se de livros, dicionário, notas ou impressos ou, ainda,
comunicar-se com outro candidato; for surpreendido portando telefone celular, gravador,
players, calculadora, receptor, pagers ou equipamento similar.
A seleção dos alunos monitores será através de concurso de provas discursivas as quais
serão corrigidas por uma equipe de professores do curso de Medicina Veterinária da UNIBRA.
Em caso de empate, será aprovado o aluno com a maior média acumulada nos períodos

seguido das maiores notas nas disciplinas de Anatomia Vet I, II e III, Fisiologia Vet I e II e
demais componentes cursados do 5º período em diante..
5 FREQUÊNCIA DOS MONITORES
A frequência dos monitores deverá ser registrada pelo Professor, nos períodos
determinados no cronograma de monitoria (anexo IV) para o semestre em curso e enviada à
Coordenação de Ensino até o segundo dia útil do mês subsequente. Caso o aluno não
corresponda às expectativas do programa em relação ao atendimento do cumprimento da
frequência mínima de 75% das atividades programadas do monitor, isto implicará no seu
desligamento do programa.
6 DECLARAÇÃO DE MONITORIA
Será concedida declaração de monitoria (Anexo V):
I.

Ao aluno que tiver exercido a atividade de monitoria em um semestre letivo, com
participação mínima em 75% das atividades programadas e tendo cumprido todas as
exigências do programa incluindo relatório de atividades (Anexo III).

Renata Maia
Reitora da UNIBRA

Dr. Eryvelton Franco
Coordenador do Hospital Escola Veterinário UNIBRA

COMISSÃO DE MONITORIA
Renata Maia – Reitora da UNIBRA
Roberta Queiroz – Pró-Reitora Administrativa Acadêmica da UNIBRA
Eryvelton de Souza Franco – Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da UNIBRA
Wellington Marques da Silva – Coordenador de Laboratórios da UNIBRA

ANEXO – I
Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA
Hospital Escola Veterinário UNIBRA
EDITAL n°01/2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE MONITORIA DO HOSPITAL ESCOLA
VETERINÁRIO UNIBRA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO

DADOS DO ALUNO:
Nome Completo do Aluno: ________________________________________________
CPF:____.____.____-___ nº Identidade:____________ Órgão Emissor: ____________
Sexo ( ) M ( ) F Matrícula nº:____________
Telefone: ( )_____-________ Celular: ___-________________
e-mail (letra de forma):_________________________________________________
Curso: ________________________________________________________
ESCOLHA DO DIA E HORÁRIO:
DIA E HORÁRIO DE ESCOLHA PARA MONITORIA*
Horários/Dias
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
07:30h às 12:30h
12:30h às 17:30h
17:00h às 22:00h
*O(A) candidato(a) deve marcar dois dias com seus respectivos horários para ao final ser
escolhido por ordem de desempenho de nota, na prova escrita e critérios de desempate, o
ÚNICO dia que irá ficar na monitoria.

Data:____/____/2018
Assinatura do Aluno: ___________________________________________________

ANEXO – II
Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA
Hospital Escola Veterinário UNIBRA
EDITAL n°01/2018

TERMO DE COMPROMISSO DO(A) ALUNO(A) MONITOR(A) VOLUNTÁRIO(A)

Eu,

_____________________________________________,

aluno

do

curso

de

_______________________________________, matrícula _____________, declaro conhecer
e concordar com as normas definidas pela UNIBRA para implantação do programa de
monitoria voluntária, assumindo me dedicar ao cumprimento de 4 (quatro) horas semanais de
atividades, as quais não poderão ser coincidentes com o horário das aulas em meu curso
regular durante o período de vigência da monitoria. O não cumprimento deste compromisso
acarretará no cancelamento da monitoria voluntária.

Local:
Data:
Assinatura: ___________________________

Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA
Hospital Escola Veterinário UNIBRA
EDITALn°01/2018

ANEXO – III
MODELO DE RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
Obs: Relatório com no mínimo 3 e no máximo 5 páginas.
CAPA:
Título: RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
Área:
Coordenação:
Nome do aluno monitor:
Nome do Professor Orientador:
Semestre: 2018.1
CORPO DO RELATÓRIO:
Componente Curricular:
Carga Horária do Componente Curricular:
Atividades Desenvolvidas: Descrever as atividades desenvolvidas ao longo do semestre.
Dificuldades encontradas:
Sugestões para a melhoria do processo:
Avaliação do orientador:

ANEXO – IV
CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO – UNIBRA
IBGM/IBS
EDITAL n°01/2018
FREQUÊNCIA MENSAL
MÊS/ANO:______/______ PROFESSOR ORIENTADOR:_________________________________
MONITOR:____________________________________________________________________
DISCIPLINA:___________________________________CURSO:__________________________
ATIVIDADES SEMANAIS

DATA

CARGA
HORÁRIA

RUBRICA DO
ORIENTADOR

Assinatura do Professor: __________________________________________________

OBS:

ANEXO –V
Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA
Hospital Escola Veterinário UNIBRA
EDITALn°01/2018

DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins que o (a) aluno(a)______________________, do Curso
_____________________, exerceu a monitoria no Hospital Escola Veterinário UNIBRA
_______________________,
da
Coordenação
_____________,
no
período
________________sob minha orientação, cumprindo todas assuas atribuições de forma
satisfatória, estando apto(a) a receber sua declaração de monitoria.
Recife, ______/_______/_________

Nome do Orientador:___________________
Assinatura:___________________________
Visto do Coordenador:________________

