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Edital 005/2017 - CEN/CaC

A Coordenadora do Curso de Enfermagem – UERN, no uso de suas atribuições acadêmicas e

administrativas, torna público, pelo presente Edital, a abertura de inscrições para seleção de alunos,

para  o  Programa Institucional  de  Monitoria  -  PIM,  conforme  estabelece  a  Resolução  15/2016   -

CONSEPE de 6 de abril de 2016, observando-se o que se segue:

I-  DAS DISCIPLINAS E NÚMERO DE VAGAS:

CURSO DISCIPLINA MODALIDADES 
 

REMUNERADA
NÃO-

REMUNERADA

Enfermagem

Atendimento Pré-Hospitalar * 01

A Universidade e a Produção da Força de

Trabalho em Enfermagem

* 01

Bioagentes Patogênicos 01 *

Biologia * 01

Concepções sobre o Ato de Estudar * 01

Epidemiologia e Enfermagem * 01

Ética, Saúde e Sociedade * 01

Patologia Geral * 01

Políticas Públicas de Saúde Mental * 01

Saúde Ambiental * 01

II - DAS MODALIDADES DE MONITORIA:

 São modalidades de monitoria:

I  –  Monitoria  remunerada:  o(a)  monitor(a)  receberá,  a  título  de incentivo,  uma bolsa pecuniária

mensal, enquanto estiver vinculado ao programa;

II – Monitoria voluntária: o(a) monitor(a) não receberá bolsa de qualquer natureza.

§ 1º O valor da bolsa de monitoria será fixado pelo Conselho Diretor da Fundação Universidade do

Estado do Rio Grande do Norte- FUERN.

§  2º  O(A)  monitor(a)  remunerado(a),  durante  a  vigência  da  bolsa,  não  poderá  possuir  vínculo

empregatício ou outra modalidade de bolsa acadêmica ou de estágio.



§ 3º O(A) monitor(a) não remunerado(a) não poderá possuir outra modalidade de bolsa acadêmica ou

de estágio.

III –  CRITÉRIOS PARA A INSCRIÇÃO

I. Ser estudante regularmente matriculado(a) e estar cursando disciplinas em curso de graduação da

UERN;

II. Ter cursado e obtido aprovação no componente curricular a que se refere o projeto de monitoria;

III. Dedicar, no mínimo, 08 (oito) horas semanais para as atividades da monitoria;

IV. Não estar participando de outro programa, remunerado ou não remunerado, no âmbito da UERN.

IV – DO LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÃO

As inscrições serão realizadas pelos interessados ou procurador legalmente constituído, no

período de 03/10/17 a 11/10/17 na sala da Coordenação do Curso de Enfermagem, das 7:00 às 11:00

e das 13:00 às 17:00 horas. No ato de sua inscrição o interessado deverá:

a) Preencher formulário padrão de inscrição; 

V – DA SELEÇÃO

 O candidato à monitoria será selecionado mediante:

I. Nota obtida no componente curricular objeto da monitoria;

II. Desempenho em aula expositiva ministrada em 50 (cinquenta) minutos, observando-se:

a) identificação do candidato com a filosofia do programa;

b) atualização de conteúdos abordados na disciplina;

c) capacidade de comunicação e fluência verbal.

O tema  da  aula  expositiva  será  sorteado  dentre  os  temas  constantes  neste  edital  (relação

anexa), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação da aula expositiva e

obedecendo ao número de ordem dos candidatos no ato da inscrição.

O sorteio dos temas para aula expositiva dar-se-á no período de  13/10/17 a 19/10/17  nas

dependências da Coordenação do Curso de Enfermagem.

A nota da aula expositiva variará de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

Será classificado o candidato que alcançar  nota igual  ou superior a 7,0 (sete),  obtida pela

média aritmética das notas referentes à disciplina objeto de monitoria e a aula expositiva. 

VI – DO RESULTADO

O resultado da seleção será divulgado pela Coordenação do curso, através de Edital, no dia 23

de outubro de 2017 e será publicado no mural desta Unidade.

Em caso de empate de notas, entre os candidatos, a classificação obedecerá a verificação do

melhor Índice de Rendimento Acadêmico – IRA.



VII – DA HOMOLOGAÇÃO

           Os projetos aprovados nos Departamentos Acadêmicos ficarão sujeitos à homologação pela

PROEG/SPF,  a  qual  ficará  condicionada  ao  cumprimento  ou  não  da  Resolução  n°  15/2016  do

CONSEPE e do edital n° 059/2017-PROEG.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 1  Os  candidatos  inscritos  no  processo  de  seleção  de  que  consta  o  presente  edital  deverão  ser

convocados pelas Comissões Avaliadoras, para sorteio do tema da aula;

1.1. Os  horários  de realização das aulas expositivas, de que trata o item IV deste Edital,

deverão ser acordados entre candidatos e Comissões Avaliadoras no momento do sorteio

do tema para a prova didática, obedecendo-se os dispositivos legais;

1.2. Cada Comissão Avaliadora deverá remeter,  oficialmente,  à Coordenação do Curso de

Enfermagem, relatório final do processo seletivo até o dia 20 de outubro de 2017 sob pena

de perda de vaga de monitoria.

 2  As  Comissões  Avaliadoras,  constituídas por  professores,  responsáveis  pela  seleção  dos

monitores, nomeadas através da Portaria nº 022/2017 - CaC/UERN, são as seguintes:

2.1  Esp. Raquel Mirtes Pereira da Silva (Presidente), Dr. Diego Bonfada (1° examinador);

Esp.  Jardênia Azevedo da Silva Noronha (2ª examinadora), na disciplina Atendimento Pré

Hospitalar.

2.2 – Ms. Ildone Forte de Morais (Presidente), Esp. Clécio André Alves da Silva Maia (1°

examinador),  Ms.  Adrianna Paula  de  Medeiros  Araújo (2ª  examinadora),  na disciplina  A

Universidade e a Produção da Força de Trabalho em Enfermagem.

2.3 – Ms.  Dácio Michel da Cruz Souza (Presidente), Dr. Diego Bonfada (1° examinador),

Esp.  Clécio  André  Alves  da  Silva  Maia  (2°  examinador) na  disciplina  Bioagentes

Patogênicos.

2.4  – Dra.  Izabel  Calixta  de  Alcântara (Presidente),  Dr.  Pablo  de  Castro  Santos  (1°

examinador), Ms. Bruna Braga Dantas (2ª examinadora), na disciplina Biologia;

2.5 – Dra. Cristyanne Samara Miranda de Holanda (Presidente), Dr. Dulcian Medeiros de

Azevedo  (1°  examinador),  Dra.  Roberta  Kaliny  de  Souza  Costa  (2ª  examinadora),  na

disciplina Concepções sobre o Ato de Estudar;

2.6  –  Dra.  Roberta  Kaliny  de  Souza  Costa (Presidente),  Dr.  Diego  Bonfada  (1°

examinador), Dra. Cristyanne Samara Miranda de Holanda (2ª examinadora). Epidemiologia

e Enfermagem;

2.7  -   Ms. Ildone Forte de Morais (Presidente),  Ms. Ana Lúcia de França Medeiros (1ª

examinadora), Ms. Regilene Alves Portela (2ª examinadora) Ética, Saúde e Sociedade;



2.8  –  Dra.  Izabel  Calixta  de  Alcântara (Presidente),  Dr.  Pablo  de  Castro  Santos  (1°

examinador), Ms. Bruna Braga Dantas (2ª examinadora), na disciplina Patologia Geral;

2.9 – Dr. Dulcian Medeiros de Azevedo (Presidente), Dra.  Cristyanne Samara Miranda de

Holanda  (1ª  examinadora), Dr.  Diego  Bonfada na  disciplina  (2°  examinador)  Políticas

Públicas de Saúde Mental;

2.10 – Ms. Dácio Michel da Cruz Souza (Presidente), Dr. Diego Bonfada (1° examinador),

Esp. Clécio André Alves da Silva Maia (2° examinador) na disciplina Saúde Ambiental;

Caicó-RN, 29 de setembro de 2017.

Profa. Roberta Kaliny de Souza Costa
Coordenadora do Curso de Enfermagem

Campus Caicó – CaC/UERN
Portaria nº 0254/2017-GR/UERN



TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA

01 - Atendimento Pré-Hospitalar:  Atendimento pré-hospitalar aos agravos clínicos; /Atendimento

pré-hospitalar  aos  agravos  traumáticos;  /Protocolo  START  para  acidentes  com  múltiplas

vítimas(Sorteio dia 17/10/17 às 16:00h – Aula: 18/10/17 às 16:00h).

02-  A Universidade e a Produção da Força de Trabalho em Enfermagem: A universidade no

século XXI: reflexões para repensar o compromisso social da UERN ;/ Ensino, pesquisa e extensão:

tríade necessária para qualificar a formação universitária ;/  Tecnologias digitais no ensino superior:

como podemos potencializar a formação em enfermagem através das Tecnologias de Informação e

Comunicação?  (Sorteio: 17/10/2017 às 15:00 h – Aula:  18/10/2017 às 15:00 h).

03 – Bioagentes Patogênicos:  Vacinas/ DSTs/  Tuberculose (sorteio dia 18/10/2017 às 10:30 h –

Aula:19/10/2017 às 10:30 h).

04 -  Biologia:  Citoesqueleto;/  Membrana  citoplasmática ;/  Núcleo  (Sorteio:  18/10/17 às  08:00

horas – Aula dia 19/10/17 às 08:00 horas).

05  –  Concepções  sobre  o  Ato  de  Estudar:  Técnicas  para  tornar  o  estudo  e  a  aprendizagem

processos eficazes: Sublinhar, fichar e resumir/A normatização do trabalho científico: Como fazer

referências conforme a ABNT/ Currículo Lattes: Cadastro, atualização e busca.(sorteio dia 17/10/17

às 8:00h  – Aula 18/10/17 às 8:00h).

06-  Epidemiologia e Enfermagem: Sistema de informação e organização do processo de trabalho

em  saúde  /  A  historicidade  das  teorias  interpretativas  do  processo  saúde-doença /  O  território:

conceito e importância  para o trabalho na Estratégia  Saúde da Família.  (Sorteio dia 17/10/17 às

14:00h – Aula: 18/10/17 às 14:00h).

07  –  Ética,  Saúde  e  Sociedade: Código  de  Ética  na  Enfermagem:  relevância  para  formação  e

atuação profissional. /  Princípios de ética profissional: veracidade, privacidade, confidencialidade e

fidelidade. / Infrações éticas na enfermagem: contexto e desafios (sorteio dia 16/10/17 às 17:50 h –

Aula: 17/10/17 às 17:50 h).

08  –  Patologia  Geral:  Mecanismos  de  lesão  celular;/  Distúrbios  hemodinâmicos;/  Oncogênese.

(sorteio dia 18/10/2017 às 10h – Aula:19/10/2017 às 10h).

09 – Políticas Públicas de Saúde Mental: História da Loucura/Psiquiatria;/ A reforma psiquiátrica

no Brasil e no Seridó Potiguar;/ Política Nacional sobre Drogas e os serviços substitutivos;/ Recursos

terapêuticos no campo psicossocial. (Sorteio dia 17/10/2017 às 10h – Aula:18/10/2017 às 10h).

10 – Saúde Ambiental: Poluição do ar/ Poluição da água/ Análise de risco. (sorteio dia 18/10/2017

às 15:00h – Aula: 19/10/2017 às 15:00h).


