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Departamento de Enfermagem 
www.uern.br 

 
Edital 008/2020 – DEN/CaC 

 

A Coordenadora do Curso de Enfermagem – Campus Caicó, da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN, no uso de suas atribuições acadêmicas e administrativas, torna 

público, pelo presente Edital, o resultado da seleção de alunos convocados para o Programa 

Institucional de Monitoria – PIM/2020.2, conforme estabelece a Resolução nº 052/2020 – 

CONSEPE de 10 de setembro de 2020, observando-se o que se segue: 

a) DOS CLASSIFICADOS: 

 

ALUNO  (A) COORDENADOR(A) DISCIPLINA CLASSIFICAÇÃO MÉDIA MODALIDADE 

Marcela Eduarda Gomes 

Grande 

Drª. Maria Isabel C. D. 

Fernandes 

 Bases da Semiologia e 

Semiotécnica da Enfermagem 

APROVADA 9,8 Não remunerada 

 
 

ALUNO  (A) COORDENADOR(A) DISCIPLINA CLASSIFICAÇÃO MÉDIA MODALIDADE 

Shaidllen Makenny Soares 

da Silva 

Drª. Maria Isabel C. D. 

Fernandes 

Bases da Semiologia e 

Semiotécnica da Enfermagem 

APROVADA 9,4 Não remunerada 

 

ALUNO  (A) COORDENADOR(A) DISCIPLINA CLASSIFICAÇÃO MÉDIA MODALIDADE 

Tayná Martins de 

Medeiros 

Drª. Maria Isabel C. D. 

Fernandes 

Bases da Semiologia e 

Semiotécnica da Enfermagem 

 

APROVADA 8,8 Não remunerada 

 
ALUNO  (A) COORDENADOR(A) DISCIPLINA CLASSIFICAÇÃO MÉDIA MODALIDADE 

Tayná Martins de Medeiros* Me. Regilene Alves 

Portela 

Enfermagem em Saúde 

Coletiva 

APROVADA 

E NÃO 

CONVOCADA* 

9,4 - 

*A aluna fez opção pela monitoria de Bases da Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem por email. Segundo  a 
Resolução N.º 052/2020 - CONSEPE em seu .Art. 22. “ O monitor não poderá participar de mais de uma monitoria 

no mesmo semestre letivo, ainda que uma delas seja não remunerada (voluntária)  
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ALUNO  (A) COORDENADOR(A) DISCIPLINA CLASSIFICAÇÃO MÉDIA MODALIDADE 

Patrícia Adriana Silva** Me. Regilene Alves 

Portela 

Enfermagem em Saúde 

Coletiva 

APROVADA 8,9 Não Remunerada 

** Segundo  a Resolução N.º 052/2020 - CONSEPE em seu .Art. 22. “§ 1º A condição de monitor remunerado não 

impede a participação do estudante em outros projetos institucionais, desde que nestes projetos o discente não receba 

remuneração.”  
 

ALUNO  (A) COORDENADOR(A) DISCIPLINA CLASSIFICAÇÃO MÉDIA MODALIDADE 

Nívia Samara Dantas de 

Medeiros 

Me. Regilene Alves 

Portela 

Enfermagem em Saúde 

Coletiva 

APROVADA 8,5 Remunerada 

 
ALUNO  (A) COORDENADOR(A) DISCIPLINA CLASSIFICAÇÃO MÉDIA MODALIDADE 

Maria Alice da Silva 

Fernandes 

Me. Érika Maria Fernandes 

de Medeiros Rocha  

História e Processo de 

Trabalho em Enfermagem 

APROVADA 9,35 Não Remunerada 

 
ALUNO  (A) COORDENADOR(A) DISCIPLINA CLASSIFICAÇÃO MÉDIA MODALIDADE 

Maria Luíza de Araújo 

Guedes 

Me. Érika Maria Fernandes 

de Medeiros Rocha  

O Processo Gerenciar da 

Enfermagem 

APROVADA 9,7 Não Remunerada 

 
ALUNO  (A) COORDENADOR(A) DISCIPLINA CLASSIFICAÇÃO MÉDIA MODALIDADE 

Pedro Henrique Azevedo 

dos Santos 

Drª. Izabel Calixta de 

Alcântara 

Morfologia APROVADO 9,8  Não Remunerada 

 
ALUNO  (A) COORDENADOR(A) DISCIPLINA CLASSIFICAÇÃO MÉDIA MODALIDADE 

José Edson Alves da Silva Drª. Izabel Calixta de 

Alcântara 

 Morfologia APROVADO  9,6  Não Remunerada 

 
ALUNO  (A) COORDENADOR(A) DISCIPLINA CLASSIFICAÇÃO MÉDIA MODALIDADE 

Phaola Micaela Medeiros Dr. Dulcian Medeiros de 

Azevedo 

Enfermagem e Processos 

Terapêuticos 

APROVADA 8,9 Não Remunerada 

 

 

b) DOS DOCUMENTOS A SEREM  ENVIADOS:  
 

Os alunos(as) classificados(as) deverão encaminhar impreterivelmente até às 17 horas do dia 

14 de dezembro de 2020, para o e-mail do Curso de Enfermagem (den.caico@uern.br) a 
documentação abaixo especificada, conforme  o Anexo I deste edital. 

- Cópias coloridas, legíveis e sem brilho de: 

1) RG e do CPF (*Ou documento de identificação com foto, no qual constem os números do RG 

e do CPF); 
 

2) Comprovante de Residência (*Emitido nos últimos 03 meses anteriores à apresentação e apenas 

a parte que contenha o endereço); 
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3) Cartão bancário – apenas de conta corrente do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 

(*Exigido apenas para monitoria na forma remunerada); 
 

- Os documentos acima citados deverão ser inseridos de acordo com o modelo disponível 

no Anexo (Informações e Documentos Pessoais do Monitor) deste Edital. O documento 

deve conter as seguintes informações do monitor: nome (escrito em letras maiúsculas), 
contatos de e-mail e telefone (com DDD), data de nascimento e número do CPF. 

 

4) Termo de Compromisso (nas formas de monitorias remunerada ou não remunerado/voluntária) 
assinado pelo discente (Anexo I e II) 

 

  

 

                                                  Caicó-RN, 11 de dezembro de 2020. 

 

 

 
 

Profª Drª Rosângela Diniz Cavalcante 

Coordenadora do Curso de Enfermagem 

Campus Caicó – CaC/UERN 

Portaria nº 0188/2019-GR/UERN 

 

 

 
 



 
 

 

ANEXO IV – INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PESSOAIS 
DO MONITOR (EDITAL Nº 093/2020 – PROEG) 

NOME (letras maiúsculas)  

Data de nascimento  

EMAIL  

TELEFONE (com DDD)  

 

 

 
RG (frente) 

 

ou 

 

CNH (aberta) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

CPF (só frente) 
 

Dispensável se: 

- constar no verso do RG 

- constar na CNH 

 

Cartão Bancário (só frente) 

 
 

 

 

 

RG (verso) 

 
 

 

 

 
 

 

 

Comprovante de Residência (apenas a parte do endereço) 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

ANEXO I – TERMO DE COMPROMISSO DO MONITOR REMUNERADO (EDITAL 
Nº 093/2020 – PROEG) 

 
Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado a 

UNIVERSIDADEDOESTADODORIOGRANDEDONORTE–UERN,comsedena cidade de 

Mossoró – RN, à Rua Almino Afonso nº 478, Centro, neste ato representada por seu Reitor, 

Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto, doravante denominada        apenas        de        

UNIVERSIDADE,        e        de        outro      lado 

_________________________________________________________________, aluno 

regularmente matriculado no período   do curso de 

__________________________________________, RGnº 

____________________,expedidapela ,CPF nº 

 , residente à rua 

_________________________________________________________,   nacidade de , no 

estado: _____________________________, doravante denominado simplesmente 

MONITOR, firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO, sem vínculo empregatício, 

nos termos da Lei Federal nº 6.494, de 07/12/1977, com a nova redação estabelecida pela Lei 

Federal nº 8.859, de 23/03/1994, regulamentada pelo Decreto nº 87.497, de 18/08/1982, 

mediante as condições consubstanciadas nas cláusulasseguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A UNIVERSIDADE compromete-se a receber o MONITOR 

selecionado nos termos da Resolução nº 52/2020-CONSEPE, de 10/09/2020, sem vínculo 

empregatício, para desenvolver atividades de Monitoria junto ao ComponenteCurricula 

_______________________________________________, que integra o currículo doCurso 

______________________________________doDepartamento de  , do Campus 

________________ destaIES. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O período de realização da Monitoria para o componente 

Curricular, referida na cláusula anteriorseráde meses,  com  início  em // e  término  

em//,   podendo   ser   unilateralmente   rescindido   por  inadimplemento de suas cláusulas, 

ou por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 05 (cinco) dias, respeitados os atos 

praticados em função deste instrumento  obrigacional. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O MONITOR que deixar de cumprir as atribuições previstas na 

Resoluçãonº 52/2020-CONSEPE,de 10/09/2020,perderáacondição de integrante do PIM e os 

direitos dele decorrentes. 

CLÁUSULA QUARTA: Qualquer ocorrência relevante no período de vigência do presente 

termo deverá ser comunicada ao Setor de Programas Formativos – SPF, da PROEG, pelo 

Chefe do Departamento do curso ao qual está vinculado o MONITOR. PARÁGRAFO 
ÚNICO: Caberá ao Professor Orientador notificar o Departamento, que decidirá sobre o 

assunto e comunicará a decisão ao SPF/PROEG, para a adoção das medidas administrativas 

pertinentes. 



 
 

 

CLÁUSULA QUINTA: Determina-se ao MONITOR uma carga horária semanal de 12 

(doze) horas, que deve ser conciliada com seu horário escolar. 

CLÁUSULA SEXTA: Obriga-se o MONITOR, ao término do semestre letivo, a 

apresentar ao SPF/PROEG o Relatório Final das atividades desenvolvidas, bem como o 

Registro de Frequência, contendo a sua assinatura e a do Professor Orientador. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica concedida ao MONITOR uma bolsa de incentivo à 

Monitoria, que terá valor fixado pelo Conselho Diretor da Fundação Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, conforme estabelecido na Resolução nº52/2020-

CONSEPE,de10/09/2016,aserdepositadonoBancoAgência n. Contan. . 

CLÁUSULA OITAVA: Na vigência do presente termo de compromisso o aluno MONITOR   

estará   incluído   na   cobertura   de   seguro   contra   acidentes  pessoais, 

proporcionado pela apólice nº   da seguradora 

 ,sob a responsabilidade da Universidade. CLÁUSULA 
NONA: O MONITOR ou seu representante, quando for menor de idade, declara que leu as 

cláusulas acima estabelecidas e delas tomou conhecimento; e, desde já, se obriga a cumpri-las 

rigorosamente, enquanto vigir este Termo, inclusive quanto às normas estatutárias e 

regulamentares da UNIVERSIDADE, que neste ato declara conhecer, sob pena de incorrer 

nas sanções previstas na legislação atinente àespécie. 

As partes supra qualificadas firmam o presente Termocomprometendo-

se, afinal, a cumpri-lo e respeitá-lo em todas as suas cláusulas e condições. 

 

 -RN, de de  

 

 
 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

 

 

 

Monitor(a) 
 

Testemunhas: 

 

 



 
 

 

 

 
ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO DO MONITORNÃO 

REMUNERADO 
(EDITAL Nº 093/2020 – PROEG) 

 
Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado a 

UNIVERSIDADEDOESTADODORIOGRANDEDONORTE–UERN,comsede na cidade de 

Mossoró – RN, à Rua Almino Afonso nº 478, Centro, neste ato representada por seu Reitor, 

Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto, doravante denominada        apenas        de        

UNIVERSIDADE,        e        de        outro      lado 

_________________________________________________________________, aluno 

regularmente matriculado no   período   do curso de 

__________________________________________, RG nº 

____________________,expedidapela ,CPF nº  , 

residente à rua _________________________________________________________,   

nacidade de  , no estado: _____________________________, 

doravante denominado simplesmente MONITOR, firmam o presente TERMO DE 

COMPROMISSO, sem vínculo empregatício, nos termos da Lei Federal nº 6.494, de 

07/12/1977, com a nova redação estabelecida pela Lei Federal nº 8.859, de 23/03/1994, 

regulamentada pelo Decreto nº 87.497, de 18/08/1982, mediante as condições consubstanciadas 

nas cláusulasseguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A UNIVERSIDADE compromete-se a receber o MONITOR 

selecionado nos termos da Resolução nº 52/2020-CONSEPE, de 10/09/2020, sem vínculo 

empregatício, para desenvolver atividades de Monitoria junto ao ComponenteCurricula 

_______________________________________________, que integra o currículo doCurso 

______________________________________doDepartamento de  , do Campus 

________________ destaIES. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O período de realização da Monitoria para o componente Curricular, 

referida na cláusula anteriorseráde meses,  com  início  em // e  término  

em//,   podendo   ser   unilateralmente   rescindido   por  inadimplemento de suas cláusulas, ou 

por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 05 (cinco) dias, respeitados os atos praticados 

em função deste instrumento  obrigacional. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O MONITOR que deixar de cumprir as atribuições previstas na 

Resoluçãonº 52/2020-CONSEPE,de 10/09/2020,perderáa condição de integrante do PIM e os 

direitos dele decorrentes. 

CLÁUSULA QUARTA: Qualquer ocorrência relevante no período de vigência do presente 

termo deverá ser comunicada ao Setor de Programas Formativos – SPF, da PROEG, pelo Chefe 

do Departamento do curso ao qual está vinculado o MONITOR. PARÁGRAFO ÚNICO: 

Caberá ao Professor Orientador notificar o Departamento, que decidirá sobre o assunto e 

comunicará a decisão ao SPF/PROEG, para a adoção das medidas administrativas pertinentes. 



 
 

 

CLÁUSULA QUINTA: Determina-se ao MONITOR uma carga horária semanal de 12 (doze) 

horas, que deve ser conciliada com seu horário escolar. 

CLÁUSULA SEXTA: Obriga-se o MONITOR, ao término do semestre letivo, a apresentar ao 

SPF/PROEG o Relatório Final das atividades desenvolvidas, bem como o Registro de 

Frequência, contendo a sua assinatura e a do Professor Orientador. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Na vigência do presente termo de compromisso o aluno MONITOR   

estará   incluído   na   cobertura   de   seguro   contra   acidentes  pessoais, 

proporcionado pela apólice nº   da seguradora 

 , sob a responsabilidade da Universidade. CLÁUSULA 
OITAVA: O MONITOR ou seu representante, quando for menor de idade, declara que leu as 

cláusulas acima estabelecidas e delas tomou conhecimento; e, desde já, se obriga a cumpri-las 

rigorosamente, enquanto vigir este Termo, inclusive quanto às normas estatutárias e 

regulamentares da UNIVERSIDADE, que neste ato declara conhecer, sob pena de incorrer nas 

sanções previstas na legislação atinente àespécie. 

As partes supra qualificadas firmam o presente comprometendo-se, afinal, a cumpri-lo e 

respeitá-lo em todas as suas cláusulas e condições. 

 

 -RN, de de  

 

 
 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

 

 

 

Monitor(a) 
 

Testemunhas: 

 

 

  


