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FACULDADE INTEGRADA DE PERI{AMBUCO - FACIPE
cooRDuN.lÇÃo DE rESeUISA E ExrENsÃo - copnx
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE
MONITORIA DE ENSINO - PROBEM/FACIPE E
pRoGRAMA vor,uNrÁnro DE MoNIToRTA DE
ENSINO - PROVEM/FACIPE

EDITAL
N" 002/2018
Faculdade integrada de Pernambuco - FACIPE, através da sua Coordenação de
Pesquisa e Extensão (PROPEX), ro âmbito do Programa lnstitucional
PROBEMIFACIPE, torna público e convoca os interessados a realizarem avaliações
para obtenção de bolsas de monitoria e postos voluntários, no âmbito do Prograrna
Institucional PROVEIvI/FACIPE, atrelados às disciplinas dos diferentes cursos da
instituição, de acordo com o que estabelece o presente Edital.

A

l.Inscriçiio
1.1. Período: 06 de Agosto de 2018 a20 de Agosto de 20i8"

1.2 EXCLUSIVAMENTE via e-mail cril1q5-í,jrqi"eç:çllrúr com envio da ficha de
inscrição e do histórico acadêmico da graduação, até às 23h59 do dia 20 de Agosto de
2018.
2. ObjeÍivos da Monitoria
2.1. Fomentar no aluno o interesse pela carreira docente e pelas rotinas do trabalho de
sala de aula;
2.2. lntensificar a cooperação do corpo discente e a interaçâo entre estudantes de
diferentes períodos letivos;
2.3. Aprofundar conhecimentos técnicos e práticos do monitor dentro da disciplina a
que estiver ligado, por meio do treinamento para transmissão do conhecimento
acumulado;
3. Atribuições do Monitor
3.1. Auxiliar o(s) professor(es):

3.1.1. Em tarefas didáticas, inclusive na preparação de aulas

e

trabalhos

acadêmicos de modo proporcional ao seu grau de conhecimento;

3.1.2. Em tarefas de pesquisa e extensão compatíveis com
conhecimento;

o

seu grau de

3.1.3. Na realização de trabalhos práticos e experimentais condizentes com o
nível de conhecimento e a experiência na disciplina.
3.2. Auxiliar os estudantes que estejam com dificuldades de aprendizagem na disciplina
e nas coÍTespondentes avaliações.
3.3. Partictpar, sempÍe que possível, dos eventos da FACIPE, tais como seminiírios,
cursos, debates, semanas pedagógicas e experiências de trabalhos acadêmicos diversos.
3.4. Cumprir a carga horíria de 12 horas semanais por atividade de monitoria,
participando dos encontros com o professor responsável pela disciplina a qual estií
vinculado e das ações previstas.
3.5. Entregar à Coordenação de Pesquisa e Extensão (PROPEX) relatório de
acompanhamento mensal assinado pelo próprio esfudante e pelo professor orientador
até o dia 2l dle cada mês, ou dia útil imediatamente subsequente em caso deste ser final
de semana ou feriado, podendo receber sanções em caso de não observância, como
disposto no item 12.3 deste Edital.
3.6. Apresentar a Coordenação de Pesquisa e Extensão (PROPEX), ao final do
semestre, relatório com as atividades desenvolvidas ao longo da monitoria, assinado
pelo professor orientador.
3.7. Cumprir o plano de trabalho definido pelo professor.
3.8. Estar adimplente com quaisquer obrigações financeiras junto à instituição.
3.8.1. O bolsista que estiver inadimplente com quaisquer obrigações financeiras
junto à instituição não receberá a suÍr quota no mês correspondente ao débito,
ficando vedada a cobrança por parte do bolsista de quota (s) retroativa(s) ao(s)
período(s) de sua inadimplência.
3.9. A bolsa ficará suspensa, podendo ser cancelada, caso o monitor não apresente
trabalho acadêmico em forma oral e/ou pôster durante a Semana de Pesquisa e
Extensão da FACIPE, elou evento similar a este promovido pela própria
instituição, ou ainda se recuse a executar atividades de monitoria durante
eventos desse gênero. A recondução da bolsa dar-se-á apeilas solicitação forrnal
assinada pelo orientador do monitor à Coordenação de Pesquisa e Extensão
(PROPEX) que terá até 30 (trinta dias corridos) para julgar solicitação ouvido o
Comitê Técnico-Científico.
4. Vedações à

Monitoria

4.1. E vedado ao monitor, em quaisquer circunstâncias:
4.1.1. Ministrar aulas curriculares na ausência do professor orientador em sala de
aula, laboratório ou qualquer outro recinto;
4.1.2. Aplicar avaliações através de testes, arguições ou equivalentes, na
ausência do professor orientador;
4.1 .3 . Desenvolver funções meramente burocráticas;
4.1,4. Desenvolver atividades em horário que prejudique o andamento das suas
funções acadêrnicas, especialmente em horário de aulas;
4.1.5. Exercer a função em turno diferente daquele paÍa o qual foi aprovado.

5. Atribuições do Professor:

5.1. São atribuições do professor orientador:
5.1.1. Dar oportunidade ao aluno para que ele acompanhe as atividades didáticocientíficas da disciplina e/ou do grupo de disciplinas, inclusive a preparação e
selecão de material para aulas teórico-práticas e trabalhos escolares;
5.1.2. Propiciar ao aluno oportunidade de auxiliar no preparo de trabalhos
práticos e experirnentais compatíveis com seu nível de conhecimento e sua
experiência na disciplina e/ou no grupo de disciplinas;
5.1.3. Planejar estratégias juntamente com o aluno monitor para que o mesmo
faga um efetivo acompanhamento das turmas;
5.1.4. Elaborar, juntamente com o aluno monitor, o plano.de trabalho. Neste
plano, deve-se pensaÍ em todas as atividades a serem realizadas pelo aluno
monitor e a çarga horária a ser despendida para cada uma delas;
5.1.5. Supervisionar as atividades realizadas pelo aluno monitor;
5.1.6. Fazer o acompanhamento efetivo do aluno monitor e auxiliá-lo sempre
que lhe for solicitado;
6. Yagas

6.1. O Programa Institucional de Bolsas de Monitoria da FACIPE - PROBEM oferece
bolsas aos alunos, distribuídas conforme tabela apresentada no ANEXO - I.
6.2. O Programa Voluntario de Monitoria de Ensino da FACIPE - PROVEM oferece
vagas aos alunos, conforme tabela apresentada no ANEXO - I.
7. Dos Requisitos para Inscriçâo
7

.1. O candidato à Monitoria deverá apresentar os seguintes requisitos:
7

.l .1. Estar regularmente matriculado e adimplente no semestre letivo;

7.1.2. Ter cursado a disciplina na qual deseja ser monitor e sido aprovado nela
com média igual ou superior a 6,0 (seis);
7.1-3. Não apresentar reprovação no semestre letivo anterior;
7.1.4. Ter disponibilidade de horário para o exercício da frrnção de monitor;
7.1.5. Não ter pendências Íinanceiras e acadêmicas com a instituição;
7.1.6. Ter cursado o primeiro semestre letivo;
7.1.7. Ter disponibilidade para atender condições adicionais estabelecidas pela
faculdade ou curso;

7.2. O aluno só poderá inscrever-se para a monitoria de

0l

(uma) disciplina, não
ultrapassando a carga horiâria máxima de 12 horas semanais de atividades de monitoria.

7.3. As inscrições serão examinadas pela Coordenação de Pesquisa e Extensão
(PROPEX) em conjunto com o Comitê Técnico-Científico da instituição, havendo a
possibilidade de indeferimento em caso de descumprimento dos requisitos acima.
7.4. Para o ato da inscrição serão necessiírios o envio do histórico acadêmico da
graduação atualizado e da ficha de inscrição.

7.5. A inscrição será feita EXCLUSNAMENTE via e-mail çgpgg.Jastpe.edu.br com
envio da ficha de inscrição e do histórico acadêmico na graduação, até as 23h59 do dia
20 de agosto de 2018.
8. Da Seleção

8.1. O proÇesso seletivo para as vagas de monitoria será acompanhado pelo Comitê
Técnico-Científico, podendo agregar outros membros "od hoc", a critério da
Presidência do Comitê.
8.2. A prova de coúecimentos e habilidades será avaliada com nota de 0 (zero) a 10
(dez), sendo aprovados os candidatos com nota igual ou superior a 7 (sete).
8.3. A prova de conhecimentos e habilidades consistirá em abordagem sobre temas
pertinentes à disciplina escolhida pelo candidato, podendo ser composta de atividades
teóricas e/ou praticas, a critério do Comitê Técnico-CientíÍico.
8.4. Em caso de empate entre dois candidatos, os critérios para desempate serão por
ordem:
a) média final obtida pelo candidato quando cursou a respectiva disciplina;
b) média global das disciplinas cursadas até o último semestre letivo completo;
c) candidato que estiver cursando o semestre letivo mais adiantado;
d) candidato que tiver a idade mais avançada.

8.5. As provas de conhecímentos e habilidades para a seleção de monitores e
voluntários serão corrigidas pelos docentes dos Cursos de Graduação da FACIPE
responsáveis pelas disciplinas com vagas para Monitoria.
8.6. Consideram-se aprovados no processo seletivo paru a monitoria os candidatos que
obtiverem nota de seleção final igual ou superior a 7,0 (sete).
8.7. Os candidatos que forem chamados e não puderem assumir satisfatoriamente as
atividades da monitoria, por questões de indisponibilidade de honfio ou outras
verificadas pela coordenação responsável, serão imediatamente substituídos, segundo a
ordem da listagem oficial.
8.8. Não haverá revisão das notas de prova esçrita.

9. Da Data, Hora e do Local das Provas (local a ser deÍinido e publicado nas redes
sociais)

9.1. As provas de coúecimento e habilidades serão realizadas no dia 27108DA78, a
partir das 14h30 para todos os cursos, com duração máxima de 04 horas, na unidade
sede - Rua Barão de São Borj4 427,Boa Vista, Recife-PE. Após o início das provas
não será permitida sob qualquer hipótese a entrada de candidatos, os quais serão
eliminados do processo em caso de atraso.
10. Do Resultado e

Início das Atividades

10.1. A previsão de resultado da prova escrita a ser publicado nos murais dos cursos de
graduação e disponibilizado no endereço eletrônico www.facipe.edu.br é dia
10/09/20r8;
10.2. O início das atividades de monitoria deverá ocorrer também em 10/0912018;
10.3. O resultado das avaliações é irrecorrível.

11. Da Duração e do Regime de

11.1.

O

Trabalho

exercício da atividade de Monitoria previsto neste edital tem duração

improrrogável de 03 (três) meses.
11.2. O monitor selecionado exercerá stras atividades sem qualquer vínculo
empregatício com a FACIPE, conforme Termo de Compromisso de Bolsa de Monitoria
(anexo - VI), assinado pelo monitor selecionado, em regime de dedicação de 16
(dezesseis) horas semanais, Íicando expressaÍnente vedada a acumulação de mais de
uma monitoria pelo mesmo aluno. O início das atividades deve ocoúer a partir da
divulgação oÍicial do resultado, Íicando o estudante comprometido a assinar o Termo de
Compromisso em Solenidade Pública, na FACIPE (em unidade, data e horiírio a serem
confirmados e devidamente informados por meio das redes sociais), salvo disposição
em contriírio.
11.3. Será atribuída a Bolsa de Monitoria mensalmente no valor de R$ 207,00 (duzentos
e sete reais), perfazendo um total de ffis pagamentos correspondentes ao número exato
de meses de atividade como monitor, que deve ir de setembro a novembro de 2018.

12.Da Concessão

12.1. O Monitor poderá ser excluído da monitoria, em caso de desempeúo
insatisfatório, segundo avaliação do (a) professor(a) orientador(a), ouvida a
Coordenação de Pesquisa e Extensão (PROPEX).
12-2. No ato da admissâo, o monitor firmará Termo de Compromisso de Bolsa de
Monitoria para o cumprimento satisfatório das suas atividades.
12.3. O acadêmico monitor, bolsista ou voluntário, Íica obrigado a entregar até o
dia 21 de cada mês, ou dia útil imediatamente subsequente em caso deste ser final de
semana ou feriado, o relatório (modelo anexo - IV) com as suas atividades
desenvolvidas sob pena de advertência em caso de atraso por um mês e, no caso do
aluno bolsista, suspensão da bolsa e exclusão do Programâ no caso da não entrega do
relatório por dois meses consecutivos.
12.4. O bolsista que estiver inadimplente com quaisquer obrigações financeiras junto à
instituição não receberá a sua quota no mês correspondente ao débito, ficando vedada a
cobrança por parte do bolsista de quota (s) retroativa(s) ao(s) período(s) de sua inadimplência.
12.5. Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital podem ser
obtidos de segunda a quinta-feira, entre 10h30 às 20h e à sextas-feiras das llh30 as
ZAhna Coordenação de Pesquisa e Extensão, telefone (81) 3878.5107 ou através do email: copex,lOfacipe "edu. bt

Para que o participante obtenha o seu certificado

deverá

OBRIGATORIAMENTE entregar o rclatóno ftnal à PROPEX no prazo máximo de 60
dias úteis do término do Program4 solicitando na ocasião o referido documento. Caso
ocorra a inobservância do referido prazo o monitor não receberá a sua certificação.

13. Da Concessão do

Certificado

13.1. Para que o monitor obtenha o seu certificado deverá OBRIGATORIAMENTE
entregar o relatório final à PROPEX no prazo mriximo de 60 dias úteis do término do
Programa, solicitando na ocasião o referido documento. Caso oÇoffa a inobservância dcr
referido prazo o monitor não receberá a sua certificação.
Cláusulas de reserva:

1. A

2.

implantação das bolsas fica condicionada à disponibilidade e aprovação
orçamentiíria da entidade mantenedora.
A Direção Geral da FACIPE Íeserva-se o direito de resolver os oasos omissos e
as situações não previstas no presente Edital, ouvidas a Coordenação de
Pesquisa e Extensão e o Comitê Técnico-Científico.

06 de Agosto de 2018.

Yanessa Pereira Piasson

I
Diretor Acadêmico
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*DISCIPLINAS OFERTÂDÂS PARA O PROGRAMA DE MONITORIA 2018.2*

TOTAL
VAGA§

NO YAGAS
BOLSI§TA

vor,uxrÁRro

- Anatomofisiologia II

06

0l

05

- Anatomofisiologia da Cabeça e

ü4

0t

03

DISCIPLINA

NO

VAGAS

TURNO

- Anexos Cutâneos

ü2

02

2 manhã
4 noite
2 manhã e
2 noite
1 manhã e

- Bioestatística

0l

01

1

- Biologia Celular

06

0l

05

2 manhã e

- Bioquímica

05

01

- Bioquímica Clínica

Pescoco

1 noite

4

noite

noite

04.

3 manhã e
2 noite

01

01

I noite

Cálculo Numérico

0l

01

1

- Ciência Política

a2

02

I manhã e
I noite

- Cinesiologia e Biomecânica

02

02

2 ooite

02

02

1 manhã e

02

I noite
I manhã e
I noite

03

2 manhã e

04

2 manhã e

- Crimes em Espécie
- Crimes em Espécie

I

II

02

- Cirurgia Buco Maxilo Facial

04

0l

noite

2 noite
- Clinica de Atenção Básica

- II

a4

2 noite

- Clinica de Atenção Básica

III

04

04

2 manháe
2 noite

- Clínica de Atenção Infantil

t

04

04

2 manhie
2 noite

- Clínica de Atenção Infantil

- II

04

- Clínica de Alta e Media Complexidade

a4

- Estagio Supervisionado em Clínica

06

Integrada I

01

01

03

2 manhã e
2 noite

04

2 manhã e
2 noite
2 manhã,

05

2 tzrde e

2 noite

- Contabilidade Introdutória

0l

0l

I noite

- Dentística

04

a4

2 manhã e

a2

02

a2

02

Direito Administrativo I
- Administrativo

II

2 noite

I manhã e
I noite
I manhã e
1 noite

- Direito das Coisas

0l

0l

- f)ireito de Propriedade Industrial

02

02

- Direito Societário
S/A

-

1 noite
1 manhã e

I noite
Sociedades Ltda e

a2

a2

1

maúã

1

noite

e

- Disciplinas On-line

03

01

(Curso de Enfermagem)
- Eletroestética

a2

3 noite

04

01

03

2 manhã e

Embriologia e Histologia

2 noite
05

05

- Endodontia

Zmahã"
3 noite

04

04

- Enfermagem na Atenção à Saúde do
Adulto e Idoso II
- Enfermagem na Atenção a Pacientes
Críticos

0t

0r

2 manháe
2 noite
I noite

01

01

I noite

- Enfermagem na Atenção à Saúde da

0l

Mulher
- Escultura e Oclusão

01

I noite

04

04

2 manhã e
2 noite

01

I noite

Estatística
- Estética e Cosmetologia Facial

0l

01

a4

04

2mahãe
2 noite

- Fisioterapia Cardiovascular

OI

01

I noite

- Fisiologia do Exercício

01

01

I noite

- Fi sioterapia Respiratória

0l

0t

0l

- Fisioterapia traumato-ortopédica e
esportiva
- Fundamentos e Teoria do Crime

a2

ü1

01

2 noite

02

01

0l

1 manhã e

noite

- Fluidos Biológicos

0t

0t

I noite
I noite

- Gerenciamento de risco e controle de
infecção

01

01

I noite

Gerência de Projetos

02

- Hematologia

0l

0l

0i
01

I noite
I noite

- Hematologia Clínica

04

- Lógica de programação

ül

0i

- Matemática Aplicada

ü2

a2

- Microbiologia Ciinica

01

- Microbiologia, Imunologia

a2

0t

01

03

2 manhã
2 noite
1

noite

0l

I maúãe
I noite
I noite

01

2 noite

2manháe
2 noite
I noite

- Microbiologia, Imunologia e
Parasitologia
- Neuroanatomia

CI4

04

0l

0l

- Parasitologia Clinica

02

02

- Patologia Dermatológica

02

a2

I maúã
I noite

- Planejamento e Orçamento de
Obras
Prática de Pesquisa

OI

01

1

02

02

2 noite
e

noite

I manhã

e

1 noite

- Periodontia

04

04

2manháe
2 noite

- Psicologia Geral e Jurídica

a2

a2

I manhã
I noite

- Processo Patológico

05

05

e

2manhá
3 noite

- Proteção Radiológica
- Prótese

III

02

maúã

02

1

03

noite
2 manháe
2 noite

e

1

(Prótese Buço Maxilo

Facial)
- Prótese Fixa

Química Geral e Orgânica

I

- Reabilitação Oral Protética

04

01

04

a4

01

0t

I

a4

lnoite
Zmanhãe

04

0l

(Prótese Total)

2 manhã e
2 noite

manhã e

2 noite

- Resistência dos Materiais

I

02

- Resistência dos Materiais

II

0l

01

2 noite

02

02

2 noite

0l

01

I noite

- Saúde do Trabalhador

0l

01

I noite

- Semiologia em Fisioterapia

02

02

2manhá

02

3 noite

04

4 noite

- Saúde Comunitária

I

- Semiologia e Semiotécnica

I

- Semiologia e Semiotécnica II

03

04

0l

- Semiologia Aplicada a Radiologia

04

04

2 manhã e
2 Noite

- Teoria da Economia

02

02

1 manhã e

- Teoria da Pena

02

02

1

02

I noite
I manhã e
I noite

0l

I noite e

I noite
- Teoria Ceral dc f)ireito Empresarial.
Empresa. Empresário

a2

- Técnicas Radiológicas
Convencionais I

02

- Técnicas Radiológicas Convencionais

a2

il

0t

manhã e

1 noite

02

I noite e
I noite

Íaclpe ff-,l##f,r
ANEXO - tI
.{SSUNTOS DA§ PROVAS
- Ànatomofisiologia da Cabeça e Pescoço
Neuroçrânio e Visceroçrânio
Pontos Craniométricos
Zonas de Resistência da Face
Cavidades e Fossas Cranianas
Músculos da Expressão Facial
Músculos da Mastigação

Articulação Temporo-Mandibular
Pares Cranianos

Nervo Trigêmeo
10. Nervo Facial e Nervo Hipoglosso
Vascularização da Cabeça e Pescoço
Trígonos do Pescoço e Glândulas Salivares

Nariz; Ouvido;Olho
Sistema Estomatognático

- Anatomofisiologia

II

Sistema digestório
Sistema respiratório
Sistema reprodutor masculino e feminino

- Ânexos Cutâneos
Épilação e depilação
Design de sobrancelhas
Fisiopatologia da unidade pilosebácea

EpilaçãoalasereIPL
Clareamento de pelos e epilação artística

- Bioestatística
A estatística aplicada a ciências humanas e, especialmente, à pesquisa psicológica. Tipos de variáveis.
Tabulação de dados, leitura e análise de tabelas e gnáficos estatísticos. Medidas de tendência central e de
dispersão. Noções básicas de probabilidade, amostragem, teste de hipóteses, correlação, análise de variância.
Utilização de um software estatístico para análise de dados (Microsoft Excel).
- Biologia Celular
Microscopia;
componentes químicos celulares;
Membrana plasmática;
Citoesqueleto;
Organelas citoplasmáticas;
Núcleo e divisão celular.

- Bioquímica
Características moleculares e funções orgânicas de: aminoáçidos e proteínas; carboidratos, lipídios, ácidos
nucléicos (DNA e RNA), enzinas.

- Bioquímiea ClÍnica
lnterpretacão das provas de funcão hepática e renal

- Cálculo Numérico
Números Binarios
- Erros
- Pontos Flutuantes.
- Interpolação Numérica
- Lagrange.
- Newton
- Maximização
- Ciência Política
Fato politico/ introdução à ciência política/ fenômeno e evento político/ pressupostos de Estado/
forma de Estado/ forma de governo/ finalidades de Estado
- Cinesiologia e Biomecânica
o Introdução em cinesiologia e biomecânica

o
o
o
o
r
r
o
o
o
o
o
r
o
r
o

Princípios fisicos da biomecânica;
Estiítica e cinemática;
Alavancas de diferentes ordens;
Força e torque;
Centro de gravidade do corpo humano;
Todas as articulações do corpo com suas característiças, tipo e frinção

Articulaçãotemporomandibular
Pescoço e tronco

Pelve e quadril
Joelho

Tornozelo e pé
Todos os músculos suas funções, origem e inserção;
Prova de função muscular de todos os músculos.
Postura

Marcha

- Crimes em Espécie I
Crimes contra a vida
crimes contra a honra
crimes contra o patrimônio
- Crimes em Espécie II
Crimes sexuais
crimes contra fé pública
crimes contra administração pública
dos crimes praticados por particular contra administraÇão pública
- Cirurgia Buco Maxilo Facial
Ambiente cirurgico e trabalho em equipe ciúrgica. Coúecimento e manuseio de instrumental básico.
Princípios técnicos em cirurgia odontológica. Tempos ciúrgicos fundamentais. Cirureia experimental

Complicações pós-operatórias. Técnicas operatórias. Avaliação e prepaÍa pré-operatório normal e patológico
Urgências e emergências em cirurgia odontológica
- Clínica de Atençâo Básica - II
Indicações, técnicas do preparo cavitario e restaurações de amalgama, de resina composta e cimento ionômero
de vidro" Açabamento e polimento das restaurações. Diagnóstico e plano de tratamento. Aplicação clínica dos
materiais protetores. Tratamento preventivos e restauradores. Clareamento dental. Relação dentistica
/periodontia. Colagem de fragmentos e reparo de restaurações. Abeúura Coroniíria e obturação dos canais
radiculares. Tratamento conservador. Preparo biomecânico: meios químicos, fisicos e mecânicos Retratamento
- Clinica de Atençâo Básica IfI
Preparo do paciente cirúrgico
Dentes inclusos
Compl icações pós-operatórias

- Clínica de Atenção Infantil

-I

Desenvolvimento Psicológico da Criança
Exame clínico, Diagnóstico e Plano de Tratamento
Radiologia em Odontopediatria
Erupção e Rizólise
Caracteristicas da Dentições: Decídua. Mista e Perrnanente
Anestesia Local
Terapia Pulpar em Odontopediatria
Dentística Restauradora em Odontopediatria
Cirurgia em Odontopediatria
- Clínica de Âtenção Infantil - II

UNIDADE I - Estudo da evolução da oclusão

1.
2.
3.

Evolução da oclusão
Classificação das maloclusões em odontopediatria
Indicação e uso de aparelhos ortodônticos removíveis

LTNIDADE II

1.
2.
3.
4.

e a inter-relação com ortodontia

-

Cariologia e Traumatologia dento-alveolar

.Cariologia:Diagnósticoclínico
Cariologia: cárie precoce na inffincia
Trauma dento-alveolar na dentição decídua
Trauma dento-alveolar na dentição permanente

5. Atendimento a Pacientes com Necessidades Especial
- Clínica de Alta e Média Complexidade

Relações lntermaxilares em Prótese Total
Planejamento em prótese parcial removível

lqeparos para prótese fixa
- Estagio Supervisionado em ClÍnica Integrada I
Endodontia - Diagnóstico e plano de tratamento
Estomatologia - lesões mais frequentes
Periodontia - Diagnóstico e plano de úatamento
Dentística - restaurações em resina e amálgama ( indicações e técnicas restauradoras)

ProteÇão do çomplexo dentina-polpa

- Contabilidade introdutória
Contabilidade nos processos contabil. Conceitos e objetivos da contabilidade. A importância da contabilidade
nos processos contiíbeis atuâis. Aplicação e Usuários da Contabilidade. Noções de Débito e Crédito. Princípios
Fundamentais. Aplicação do Debito e Crédito nos Processos Gerenciais. Lançamento Contábil. Fichas de
Lançamentos Contábeis. Razão Geral. Diário Normal. Plano de Contas. Conceito do Pahimônio. Composição
do Pahimônio. Equação patrimonial. Representação Gráfica e Situação Patrimonial. Origens x Aplicações.
Noções sobre Operações com Mercadorias. Aspectos Qualitativo e Quantitativo. Revisão dos Lançamentos
Contrábeis e Aprimoramento. Aplicação do Balancete de Verificação. Balancete de VeriÍicação e o Método de
Partida Dobrada. Introdução a DRE. Classificação de Contas. Aplicação das Demonstrações Dedutivas.
Demonstração dos Resultados e suas Contas. Apurar o Lucro Líquido . Noções sobre Operações com
Mercadorias e Controle de Estoque. Noções sobre Operações com Mercadorias e Controle de Estoque.
Avaliação de Estoque UESP. Avaliação de Estoque Média.Introdução ao Método de Analise de lnvestimento.
PIS e Cofins.ICMS e IPI. Compra de Mercadoria. Compra De Mercadorias Registro Contabil Do Frete.
lntrodução aos Imobilizados. IMOBILIZADO (Tangíveis e lntangiveis). MELHORIAS NO ATIVO
IMOBILIZADO. Conceito Depreciação. Método de Depreciação. Depreciação Normal e Acelerada.
Conceito de Amortização. Amortizacão e os Ativos lntaneíveis.
- Dentística
Princípios gerais dos preparos caviüírios
Isolamento do campo operatório
Restaurações em amálgama
Proteção do complexo Dentino-pulpar
Restaurações em resina composta

- Ilireito Administrativo I
- Princípios;
- Atos Administrativos;
- Intervençâo do Estado na Propriedade; e
- Organização da administração pública
- Direito Administrativo II
- Licitação;
- Contratos;
- Servidores públicos; e
- Serviços Públicos
- Direito das Coisas
posse e os direitos reais sobre coisas alheias.
- Direito de Propriedade Industrial
Propriedade htelectual. Convenção da União de Paris.
Patentes. Requisitos da PaÍenteabilidade. Pedido. Proteção.
Desenho Industrial. Registrabilidade.
Marcas. Conceito. Requisitos para registro. Sistemas Legislativos. Proteção

- Direito Societário
Conceito

-

§ociedades Ltda e §/A

Classificação

Tipos societiários
Sociedade Limitada (características)
Sociedade Anônima (características)
- Disciplinas 0n-line
-Introdução à informática
-Noções de Internet
-Conhecímento de ambiente virrual de aprendizagem

(Curso de Enfermasem)
- Eletroestética
1. Histologia aplicada à estética facial e corporal;
2. Alterações Estéticas Faciais, com utilização dos diversos eletrotenápicos aplicados à estética;
3. Equiparnentos em estética facial nos diferentes tipos de pele;
o Alta frequência

e
o
o
o
e
o
o
r
o
o

-

Desincruste
Ionização
Corrente russa

Microcorrente
Vapor de ozônio
Galvanopuntura
Peelings mecânicos (diamante, cristal e ultrassônico)

Vibrocell
Ultrassom
Plataforma vibratór

Embriologia e Histologia

Gametogênse, primeira e segunda semana de desenvolvimento embrionário, técnicas histológicas, tecido
epitelial, tecido coniuntivo, tecido muscular e tecido nervoso

- Endodontia
Princípios básicos em endodontia. Anatomia da cavidade pulpar. Fases do tratamento dos canais radiculares.
Abertura coronaria. Preparo biomecânico: meios químicos, físicos e mecânicos. Medicação intra-canal.
Obturação dos canais radiculares. Técnicas para Biopulpectomia e Necropulpectomias I e [I com limas de
níquel titânio. Rçtratamento. Etiologia, diagnóstico e tratamento das lesões pulpareso apicais e periapicais.
Noções de instrumentação com limas de níquel-titânio. Orientação sobre o funcionamento da clínica. Clínica de
atendimento a pacientes.

- Enfermagem na Atenção a Pacientes Críticos
Gestão em terapia intensiva
Humanização em terapia intensiva
lndicadores de qualidade em terapia intensiva com foco na segurança do paciente

Nutrição ao paciente critico
Assistência de enfermagem aos disúrbios hidroeletrolíticos e acido-básiço
Terapia intensiva em cardiologia
Terapia intensiva nas doenças respiratórias
Terapia intensiva neurológica
Terapia intensiva oncológica

Hemodinâmica básica e avançada
Terapia intensiva e os distúrbios renais
Terapia intensiva e infectologia
Paciente em Morte Cerebral; Doação de Orgãos

Principais Medicações Utilizadas em UTI
Sistematização da Assistência de Enfermagem Aplicada à UTI

- Enfermagem na Âtenção à Saúde da Mulher
Díagnóstico da Gravidez
Assistência de enfermagem ao pré-natal de baixo risco
Assistência de enfermagem ao paÍto transpélvico
Assistência de enfermagem à puérpera.
- Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto e Idoso

o
.
o
.
o
e

II

Política Nacional a Saúde do Idoso e Estatuto do Idoso;
Abordagem do Idoso da Atenção Básica;
Saúde Mental do ldoso (Depressão, Doença Senil e Alzheimer);
DST/AIDS na 3" Idade;
Violência contra o idoso;
Sistemas de referência e contra referência e recursos comuniuírios/ visita e cuidado domiciliar
a prevenção e promoção à saúde da população adulta e idosa.
. Principais doenças: Artrite/Artrose e Osteoporose; Prevenção e cuidados com Quedas;
Glaucoma e Catarata; Câncer de reto, câncer de próstata, maÍna e pênis. Doença de Parkinson.
Infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiêncía çardíaça, insuficiência arterial
periferica.
o Política Nacionatr de atenção Integral à Saúde do Flomem;
o Indicadores de saúde da população masculina;
o Educação em Saúde e Empoderamento;
o Assistência de enfermagem hospitalar, em unidades básicas de saúde e domiciliar: a
humanização neste contexto;
o Assistência de enfermagem no contexto da saúde ocupacional e da comunidade;
Programas de saúde destinados a populações indígenas
- Escultura e Oclusão
Anatoma dos Incisivos, Caninos, Pré-molares e molares
Princípios de oclusão dentaria

- Estatística
Conceitos básicos

Arredondamento simétrico
Gráficos. Séries estatísticas
Distribuição de frequências
Medidas de tendência central
Separatrizes
Medidas de dispersão

Assimetria e curtose
Noções de amostragem.
Distribuições de probabilidades
Testes de hipóteses sobre provas
paramétricas e não paramétricas
- Estéúica e Cosmetologia Facial
Histologia aplicada à estética facial;
Alterações Estéticas Faciais, com utilização dos diversos eletrotenipicos aplicados à estética;
Equipamentos em estética facial nos diferentes tipos de pele;

o
r

Radiofrequência

Luz intensa pulsada
Laserfued

- Fisioterapia Cardioyascular
Insuficiência cardíaca e miocardiopatias
Cirurgias cardíacas e abdominais e complicações pós-operatórias
Reabilitação cardiopulmonar em pacientes pós Infarto Agudo do Miocárdio
- Fisiologia do Exercício
Sistema cardiovascular: estrutura, controle neural da atividade cardíaca e princípios de hemodinâmica
circulatória
Sistema respiratório: estrutura, controle neural da ventilação, aspectos principais da hematose e
transporte de gases (difusão e perfusão)
Sistema musculoesquelético: esü'utura, função do sistema, tipologia das fibras musculares, diferenças
metabólícas e anatômicas, mecanismo da contração muscular

- Fisioterapia Respiratória
Anatomia e fisiologia do aparelho respiratório
Ausculta Pulmonar
Exame Físico (inspeção, palpação e percussão torácica; testes de avaliação para expansibilidade torácica)
Aerossolterapia (oxi gen ioterapia, broncodilatador e inalação)

Espirometria
Técnicas de reeducação respiratória
Técnicas desobstrutivas (AFE, TEF, tosse, vibração, ciclo ativo, ELTGOL, percussão, tapotagem, drenagem

postural)
Técnicas desinsuflativas ( Freno-labial, padrões respiratórios desinsuflativos e de broncoespasmo, temp lento,
outros recursos)
Técnicas reexpansivas (Compressão negativa, incentivadores a fluxo e a volume, EPAP, CPAP, RPPI,
cinesioterapia respiraÉriq" padrões respiratórios reexpansivos

- Fisioterapia traumato-oúopédica e esportiva
fi sioterapêuticas nas lesões do joelho

Intervenções
lntervenções
Intervenções
Intervenções
Intervenções

fisioterapêuticas
fisioterapêuticas
fisioterapêuticas
fisioterapêuticas

- Fundamentos

e

nas lesões da coluna lombar
nas lesões da coluna cervical
nas lesões da do ombro e cintura escapular
na prevenção de lesõg! {e atletas

Teoria do Crime

Princípios limitadores do Jus Puniendi Estatal. Direito penal no tempo e espaço. Elementos do crime: Conduta
punível, Tipo e Tipicidg4§, Antijuridicidade e Culpabilidade
- Fluidos Biológicos
Fisiologia do sistema renal
Coleta de amostra para análise de fluidos biológicos
Exame fisico da urina
Exame químico da urina
Sedimentoscopia da urina

Espermograma

- Gerenciamento de risco e controle de infecção

o
o
o
o
r
o
r
o
o
r
o
o
c
o

Gerenciarnentos de Riscos nos estabelecimentos de saúde.

Tipos e classificação de riscos
Cultura de segurança
Metas Internacionais de Segurança do paciente
Rede sentinela
Riscos profissionais
Riscos ambientais

Histórico das infecções hospitalares
Arganização e implantação do CCIH

Vigilância epidemiolôgica das infecçÕes hospitalares
Uso racional de antibióticos

Multirresistencia bacteriana e medidas de precaução e isolamento
Biossegurança nos estabelecimentos de assistência a saúde
Assistência de Enfermagem na prevenção das infecções hospitalares

- Gerência de Projetos

.
.
.

Conceitos básicos de gerência de projetos
Gerenciamento do valor agregado (GVA)
Método do caminho crítico

Gerência de riscos
- Hematologia
Anemias

e do leucograma
- Lógica de programação
Linguagens compiladas e interpretadas
Paradigmas de programação
Entrada e saída em Python
Estruturas de condição e repetição em Python
Tratamento de exceções

- Matemática Aplicada

l.

Funções

o

Conceito

e notação

o
o
o
o
2.

3.

Potenciação
Propriedades de potencia
Operações de potencias de no Real
Notação científica

o
o
o

Logaritmo
e Definição

o
o

4.

Probabilidade.
Função do 1o grau (tipo, equações, gráficos e aplicações)
Função quadrática (Equação do 20 grau, gritfrco, máximo e mínimo e aplicações)
Função composta

Propriedades dos logaritmos
Operação com logaritmos

Noções estatísticas
o Estudo da medida de tendência central: Média aritmética simples e ponderada
o Medidas de dispersão: Amplitude, Variância, Desvio padrão, e Coeficiente de variação
o Elaboração e interpretação de tabelas e gráficos

- Microbiologia Clinica
Biossegurança
Coloração de Gram

Urocultura
Antibiograma
Coprocultura
- Microbiologia, Imunologia

Microbiologia: Características gerais dos vírus, Citologia bacteriana, Nutrição e crescimentô
bacteriano, Nutrição e crescimento bacteriano, Genética bacteriana, Características gerais dos firngos.
Imunologia: Conceito e funções da resposta imune e fatores que influenciam a resposta imune,
Células participantes da resposta imune, Orgãos responsáveis pela resposta imune, Resposta imune
específica celular e humoral"
- Microbiologia, Imunologia e Parasitologia
Microbiologia: Características gerais dos vírus, Citologia bacteriana, Nutrição e crescimento bacteriano,
Nutrição e crescimento bacteriano, Genética bacteriana, Características gerais dos fungos.
Imunologia: Conceito e funções da resposta imune e fatores que influenciam a resposta imune, Células
participantes da resposta imune, Orgãos responsáveis pela resposta imune, Resposta imune específica celular e
humoral.
Parasitologia: Relação parasito-hospedeiro, amebíse, ascaridíase, doença de chagas, esquistossomose, filariose,
giardíase, leishmaniose, malária" toxoplasmose e tricomoniiise

- Neuroanatomiâ
Vias aferentes e eferentes
Nervos cranianos
Medula espinal
Telencéfalo e diencéfalo
- Parasitologia Clinica
1 - Exame parasitológico das fezes
1.1 - E,xame macroscópico 1.2 - Execução dos métodos e técnicas:

Willis; direto a fresco

e corado; tamisação;

Ritchie; Faust et al; sedimentação espontânea e* ágú
MIFC; Baermann e Moraes; Rugai, Mattos e Brisola.
2 -Protozoârios de importância médica
2-1 - Giardia lamblia 2.2 -Éntamoebahistolytica-E. dispar - Entamoeba coli - Entamoeba hartmanni2.3 Endolimax nana - Iodamoeba bütschlii
3 - Helmintos de importância médica
3.1 - Ascaris lumbricóides 3.2 - Trichuris trichiura 3.3 - Necator americanus e Ancylostoma duodenale
(ancilostomídeos) 3.4 - Stronryloides stercoralis 3.5 - Enterobius vermicularis 3.6 Schistosoma
mansoni 3.7 Taenia solium. T. saginata (Taenia spp.) 3.8 - Hymenolepis nana

Lesões elementares de pele

Cicatrização e reparo (inflamação)
Patologias Bacterianas e Virais;
Dermatoses Parasitárias e Zooparasitarias;
Disúrbios do Crescimento - Neoplasias (Melanoma)

Varizes

Edema e linfedema

- Planejamento e Orçamento de Obras
-Orçamento e planejamento de obras
-Diagramas de precedência - redes PERT/CPM
- Diagrama de blocos
_- Prática de Pesquisa
l. crie um problema de pesquisa que envolva o Direito e as questões sociais.
2.embasado no problema, crie duas hipóteses.
3. com base no problema, crie o objetivo geral e três objetivos específicos
4r_Monte um sumiínio pq:a um artigo, com base no problema.
- Periodontia
Anatomia do Periodontia

Microbiologia dos Doenças periodontais
Patogênese das Doenças periodontais
Gengivite e Periodontite
Lesões e Doenças não lnduzidas
Tratamento Periodontal não Ciúrgico

Relação Entre Doenças Periodontal

- fsicolog
jurídica/ formação de personalidade/ apsicologia e as áreas do Direito/ ID,
EGo,
SUPEREGO, CONSCIENTE,INCONSCIENTE E PRE CONSCIENT}/ Sensação e percepção (fatores,
etapas, memória, emoção. atenção) / características da nsiconatolosia

!!rylyaao

à psicologia

- Processo Paúológico

Importância da patologia para as ciências da saúde
Alterações do crescimento e diferenciação celulares
Adaptações celulares : Hipertrofia, hiperplasia, atrofia e metaplasia
Lesão celular reversível e irreversível
Degenerações hidrópica e gordurosa

Inflamação aguda
Inflamação crônica e mediadores químicos da inflamação
Morte celular: morte somática, necrose e apoptose
Àrmazenamentos intracelulares

Hemossiderinq antracose, esteatose hepática" aterosclerose, colesterolose, xantomas, xantelasmas; retenção de
pigmentos endógenos e exógenos.

Disturbios Hemodinâmicos

e

hídricos:

Hemorragia, edema e hemostasia
Trombose, embolia, infarto e choque
Reparo Tecidual por Regeneração
Reparo Teoidual por Cicatrização de lo,2o e 3o intensão
Processos cicahiciais atípicos: Quelóides, Deiscências, Fibromas dermóides

Alterações da proliferação e da diferenciação celular
Classificação e alterações no ciclo celular
Neoplasias benignas e malignas

Pleomorfismo, Anaplasia

C.A in situ, C.A invasivo,
Metiástase§: via sanguínea e via linfática.

- Proteção Radiológica
IJNIDADE I

r
o
o
o
o

Tipos de radiação
lnteração da radiação com matéria

Efeitos Biológicos das Radiações ionizantes
Princípios da Radioproteção
Objetivos da Radioproteção

LINIDADE II

r
o
o

Grandezas e unidades envolvidas na radioproteção

Portaria 453 e CNEN 3.01

Tópicos em lnstrumentação Nuclear

.

LevantamentoRadiométrico

lntrodução à dosimetria
Itr (Prótese Buco Maxilo Facial)

- Prótese

Tópicos
Prótese Ocular
Prótese Nasal
Próteses Radiferas
Prótese lnterna

Tratamento Protético do Fissurado

Moldasem Facial
- Prótese Fixa
Principios de preparo para prótese fixa
Tipos de preparo para prótese fixa
Preparo e moldagem para núcleo e intracanal

Moldagem em prótese fixa
Coroas provisórias
Cimentação em Prótese fixa
Patologias relacionadas à prótese
Pinos intracanal
Laminados cerâmicos: facetas e lentes de contato
- Química Geral e Orgânica
Funções orgânicas
Funções inorgânicas
Preparo de soluções

Oxirreduçao
Vidrarias e equipamentos de laboratório
- Reabilitação Oral Protética I
(Prótese Total)

I - Procedimentos

de moldagem para os pacientes desdentados

Moldagem anatômica
Moldagem Funcional
2- Estética e relações intermaxilares
Bases de prova e planos de orientação

Individualização do plano de orientação superior
Individualização do plano de orientação inferior
Montas,em dos modelos em artiçulador
- Resistência dos Material I

Sistemas de forças/momento fletor
Resistêrcia dos Material u
Tensão e Deformação

- §aúde Comunitária

I

História Das Políticas De Saúde No Brasil.
SUS: Conceitos E Legislação

Princípios E Diretrizes Gerais Da Atenção Básica

-

Política Nacionald E Atenção Básica

- Saúde do Trabalhador
NR 7;
NR 9;
NR 32;
Política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora;
Imunização do trabalhador;
Uso e importância dos equipamentos de proteção individual;
Classificação dos diferentes tipos de riscos à saúde do trabalhador
- Semiologia em Íisioterapia
Estrutura de uma ficha de avaliação
Avaliação Articular (movirnentos ativos, passivos e jogo articular)
Princípios dos testes Musculares
Testes Clínicos Específicos
Avaliação da Postura

Avaliação de Marcha
Avaliação Neurológica
Avaliação Cardiorrespiratória
- Semiologia e Semiotécnica I
Sinais Vitais
Comunicação / Entrevista
Sinais x sintomas
Biossegurança e infecção hospitalar
Processo de enfermagem
Posições

htrodução a SAE
Prontuário de enfermagem
Evolução de Enfermagem
Exame físico Cabeça e Pescoço
Exame fisico do aparelho respiratório
fisico do aparelho cardiovascular
físico do Abdome
fisico neurológico
Físico Tegumentar
Físico do Aparelho locomotor
Físico Genituriniário
- Semiologia e Semiotécnica ff
Exame
Exame
Exame
Exame
Exame
Exame

medicação, feridas, oxigenoterapia, calculo de medicação, Sondagens 9 gastricas e vesicais, crio e
termoterapia, higiene
- Semiologia Âplicada a Radiologie
Noções básicas de Semiologia (exame Íisico) / Técnicas Básicas de Coleta de Dados
Estudo dos sinais e sintomas mais importantes na clínica.
Estudo dos Sinais Vitais - Temperatura, Pulso, Frequência Cafiíacae Respiratória.
Estudo da Pressão Arüerial - Técnica de Aferição.
Suporte Brísico à Vida (BLS).

R.eações de Hipersensibilidade (tipos

I, II, III e IV) mediadas por químicos, inalantes e medicamentos.

Estudo das síncopes" disúrbios neurológicos

- Teoria da Economia
introdução à economia/ setores da economia/ lei de mercado/necessidades econômicasl mercado de
concorrência perfeita/ bens substitutivos/ bens complementares/ inflaçãoi juros/ PIB e balança comercia.

- Teoria da Pena
Concursos de pessoas
sanção penal
dosimetria da pena
concursos de crimes
reabilitação penal
prescrição
- Teoria Geral do Direito Empresarial" Empresa. Empresário
Conceito do Empreúrio à luz do Código Civil
EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
Do estabelecimento empresarial
Do nome empresarial
- Técnicas Radiológica Convencionais I

Sela turca:

Ossos Da Face:

Ossos Nasais:

Arços Zigomáticos:

Forames Ópticos e Órbitas:

Mandíbula:

Articulações Temporomandibulares

:

Tórax (básico):

Tórax (especial):

Vias respiratórias altas (básica):

- Tócnicas Radiológicas Convencional
Incidências da Coluna Cervical.

lncidências da Coluna Torácica.

II

lncidências da Coluna lombar.
Inçidências do sacro e cóccix.
Incidências dos Dedos da mão.
Incidências das Mãos.
Incidências do Antebraço.
Incidências do Braço.
Incidências do Ombro.
Incidências dos artelhos.
Incidências do pe.

lncidências do calcâneo.
Incidências do tornozelo.
Incidências da pema.

lncidências do joelho.
Incidências da coxa.
Incidênc ias da articulação.

Coxofemoral.

