
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA ACADÊMICA Nº 001 /2019-01 

 
A Diretoria Acadêmica vem por meio deste, informar que está aberto o processo seletivo do programa de 

MONITORIAS ACADÊMICAS para o primeiro semestre de 2019, para os cursos de Farmácia e 

Enfermagem, conforme instruções abaixo: 

  
Define-se como monitoria o conjunto de atividades acadêmicas exercidas por alunos que auxiliam o 

professor e contribuem para o aprimoramento acadêmico discente. A função de monitoria não estabelece 

vínculo empregatício entre o acadêmico/monitor e a Faculdade São Lucas, sendo obrigatória, após o 

processo seletivo, a assinatura do termo de adesão. 
  
A monitoria será exercida sob a orientação de um professor, sendo vedada a utilização de monitor para 

ministrar aulas teóricas ou práticas correspondentes à carga horária regular da disciplina curricular. 
  
1.      DAS INSCRIÇÕES: 

  
1.1   As inscrições para participação do processo seletivo serão realizadas no período de 07 à 13 

de março de 2019. 
  

1.2 O prazo para realização de Monitoria Acadêmica é de um semestre, podendo ser prorrogado 

por mais um semestre; 
 

1.3 Por semestre cada aluno poderá se inscrever no máximo em uma vaga sem que esta 

comprometa ou atrapalhe seu desempenho acadêmico em sala de aula. 
  

1.4   Estão aptos a participar desse processo seletivo todos os alunos regularmente matriculados 

em 2018, no terceiro, quarto e quinto semestre dos cursos acima citados e que:  

 
1.4.1.Estejam aprovados nas disciplinas diretamente relacionadas a vaga inscrita, 

conforme descrito no item 06 deste edital.  
1.4.2 Não estejam respondendo a processos disciplinares, perante a Faculdade São Lucas; 

  
1.5 Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição disponível no site institucional em 

http://saolucas.edu.br/cacapava/ e protocolar entrega na CEAL para as vagas disponíveis no 

edital 001/2019. 
  

  
2.      DA SELEÇÃO 

  
2.1    A seleção dos acadêmicos inscritos para as vagas de monitoria será realizada entre os dias 

14 e 15 de março de 2019 para os acadêmicos de Enfermagem e 14 de março para os de 

Farmácia. 

  
2.2   A Seleção será realizada através de entrevista, da nota da Avaliação Integrada e da média 

das notas das disciplinas obrigatórias para o preenchimento da vaga; 

  



 

2.3 Em caso de empate será considerado como critério de “desempate” a maior média global do 

Histórico Acadêmico e como segunda opção, a data de nascimento tendo preferência o 

candidato com mais idade. 
  

 

 

  
3.      DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

  
3.1 A divulgação do(s) acadêmico(s) selecionado(s) será realizada através do site institucional e 

mural da Faculdade, no dia 18/03/2019 não cabendo recurso após a divulgação do resultado 

deste processo seletivo. 

  
3.2 Os acadêmicos selecionados deverão comparecer à CEAL para assinatura do Termo de 

Compromisso de Monitoria no dia 20/03/2019 a partir das 19h. 

  
4.      DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA MONITORIA 

  
4.1 O monitor antes de assinar o Termo de Compromisso deverá estar ciente que acompanhará o 

professor até o término da vigência da monitoria e cumprir todas as orientações e prazos 

estabelecidos neste edital. 
  
4.2 Após a Divulgação dos Resultados o candidato terá 48 horas para contatar o professor 

responsável pela monitoria e se apresentar como monitor, caso isso não ocorra o próximo 

candidato aprovado no processo seletivo será convocado para o preenchimento da vaga. 
  

4.3 O Período que compreende a execução da Monitoria será de 25/03/2019 a 28/06/2019. 

  
4.4 Caso haja interesse por parte do docente e acadêmico, esta monitoria poderá se estender por 

mais 01 semestre, mediante a apresentação de Carta de Recomendação entregue juntamente 

com o Relatório de Monitoria ao final do semestre, assinada e carimbada pelo professor 

responsável pela monitoria. 
  

 

 

  
5.      CERTIFICAÇÃO 

  
5.1 A certificação de monitoria está condicionada a entrega protocolada na CEAL de: 
  
 5.1 Fichas de Acompanhamento de Monitoria referente ao primeiro trimestre, Avaliação 

Docente e Relatório Parcial devidamente assinado e carimbado pelo professor responsável 

pela monitoria no prazo máximo de 01/07/2019. 
 

 5.2  Fichas de Acompanhamento de Monitoria referente ao segundo trimestre, Avaliação 

Docente e Relatório Final  devidamente assinado e carimbado pelo professor responsável pela 

monitoria no prazo máximo de 16/08/2019. 



 

  

  
6.      DAS VAGAS 

6.1 As vagas a serem preenchidas para realização de Monitoria Acadêmica estão distribuídas por 

curso, conforme informações abaixo: 

 

Laboratório Professor Dia da semana Horário 
No. de 

Vagas 
Pré-requisito 

FARMÁCIA 

Multiuso 2 (Química) 

Multiuso 5 (Microscopia) 

 Ivan Machado Martins  
Ivan.martins@saolucas.edu.br 

4ª. e 6ª. feiras  16h às 18h 1 

1.Cursar 3 o, 4 o ou 

5o período;  

2. Estar aprovado 

em Bioquímica e 

Bases Químicas 

para Farmácia. 

 

 

LABORATÓRIO PROFESSOR DIA DA 

SEMANA 

HORÁRIO Nº DE 

VAGAS 

PRÉ-REQUISITO 

ENFERMAGEM 

Multiuso 4 (Enfermagem) Ivan Machado Martins 
ivan.martins@saolucas.edu.br 

4ª. e 6ª. feiras 16:00 às 18:00 1 1.Cursar 3 o, 4 o ou 

5o período; 

2. Estar aprovado 

em Saúde Coletiva, 

Semiologia em 

Enfermagem e 

Fundamentos do 

Cuidar em 

Enfermagem 

 

 



 

Laboratório Professor Dia da semana Horário 
No. de 

Vagas 
Pré-requisito 

FARMÁCIA ou ENFERMAGEM 

Multiuso unidade Centro 

(Anatomia/Citologia) 
 Ivan Machado Martins  
Ivan.martins@saolucas.edu.br 

4ª. e 6ª. feiras  16h às 18h 1 

1.Cursar 3o. ou 4o. 

período;  

2. Estar aprovado 

em Citologia, 

Histologia e 

Embriologia e 

Anatomofisiologia I 

e II. 

 

 

Caçapava, 06 de março de 2019. 

 


