CENTRO EDUCACINAL TRÊS MARIAS
ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO – EESAP
CONSELHO DE ENSINO E EXTENSÃO
EDITAL 05/2022
PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA (PSMV) – 2022.1

A Diretoria Acadêmica, devidamente autorizada, comunica aos interessados que
estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Monitoria Voluntária - PSMV,
para os Componentes Curriculares em anexo, observado o que dispõe a RESOLUÇÃO
CEE n° 01/2016.
1. DAS VAGAS
Serão selecionados candidatos à monitoria, conforme quadro de oferta de vagas
apresentada à Coordenação de Curso e validadas pela Diretoria (ANEXO I).
2. CRONOGRAMA
25/02/2022 a 03/03/2022
04/03/2022
09/03/2022
11/03/2022
15/03/2022
17/03/2022

Inscrição
Confirmação de Inscrição
Prova teórica
Resultado da prova teórica
Prova prática
Resultado Final

*Calendário sujeito a alteração.

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
I. Aprovação em seleção na disciplina objeto da monitoria;
II. Ter cursado o mínimo 01 período letivo com aproveitamento;
III. Ter cursado a disciplina para cuja monitoria está concorrendo;
IV. Não ter sido reprovado na disciplina a que concorre e não ter disciplina pendente no
bloco anterior ao que concorre;
V. Ter disponibilidade de horário para o exercício das atividades propostas.
Obs.: Os horários deverão ser acordados com o professor orientador da disciplina.
VI. O aluno poderá se inscrever para o programa de monitoria em, no máximo, dois
componentes curriculares. Sendo aprovado, somente poderá exercer as atividades de
monitoria em apenas um componente por período letivo;

VII.

Em caso de classificação em ambos componentes curriculares, o discente

assumirá aquela em que tiver maior nota na prova teórica.

4. DAS INSCRIÇÕES
A inscrição será realizada por meio de preenchimento de Ficha de Inscrição (ANEXO
III) no período de 25 a 03/03/2022, e enviado por e-mail para diretoriaa@eesap.edu.br
5. DA AVALIAÇÃO
O processo seletivo será subdividido, em até três etapas consecutivas:


1ª etapa: avaliação teórica, de caráter obrigatório, eliminatório;



2ª etapa: Coeficiente de Rendimento Acadêmico igual ou superior a 7,0 (sete)



3ª etapa: avaliação prática ou aplicada, de caráter obrigatório e classificatório,
quando houver;

a) O monitor será selecionado pelo professor da disciplina;
b) A etapa de avaliação prática deve ser subsequente a avaliação teórica em que o aluno
tenha obtido média igual ou superior 7,0 (sete).
c) Para efeito de aprovação e classificação, será utilizada a média do componente
curricular a qual o aluno concorre somada a nota da seleção (prova teórica + prova
prática – quando houver), dividido por dois, resultando na média final;
d) Serão considerados classificados os alunos que obtiverem média final igual ou
superior a 7,0 (sete);
e) Serão aprovados (as) os (as) alunos (as) que obtiverem maior média final dentro das
vagas ofertadas;
f) Em caso de empate, será classificado (a) o (a) aluno (a) que obtiver maior nota no
componente curricular, objeto da seleção da Monitoria. Persistindo o empate, será
classificado o (a) aluno (a) de maior Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRE)
no curso;
g) O número de candidatos selecionados dar-se-á no limite das vagas, observando-se
rigorosamente a ordem decrescente de pontuação para fins de classificação;
h) O resultado da seleção, uma vez homologado pelo Coordenador do Curso, será
enviado à Diretoria Acadêmica e disponibilizado para divulgação via portal
www.eesap.edu.br.

6. DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
I. A avaliação constará de questões abertas e/ou objetivas;
II. A avaliação teórica será realizada presencialmente, na EESAP – Unidade Shopping,
com início as 19h e terá duração de, no máximo, 3h após o início
III. Para àqueles componentes curriculares que houverem provas práticas, esta será
realizada presencialmente de acordo com o local que o professor definir, no dia
predefinido no item 2 - Cronograma.
IV. Caso o aluno não realize a avaliação, será caracterizada a desistência do candidato e
resultará em sua eliminação do Processo de Seleção de Monitoria Voluntária.
V. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas.

7. DA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO
Será eliminado do processo de seleção de monitoria o candidato que:
I. Deixar de cumprir os itens constantes deste Edital;
II. Não realizar a prova no horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;
III. Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
IV. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido.
8. DOS RESULTADOS
Será divulgado conforme predefinido no item 2 - Cronograma.

9. DAS ATRIBUIÇÕES
I. Do monitor
a) Auxiliar o professor na orientação dos alunos, nos trabalhos de campo, de laboratório,
de biblioteca, sob a orientação e responsabilidade do professor orientador;
b) Realizar acompanhamento junto aos alunos visando o melhor rendimento na
disciplina bem como nas avaliações desta;
c) Planejar as atividades de monitoria junto ao Professor Orientador;
d) Participar das reuniões promovidas pela Coordenação de Curso quando convocado,
bem como de outros eventos relacionados aos cursos de graduação e ao Programa de
Monitoria;
e) Cumprir 08 horas semanais;

§1º - É vedado ao Monitor ministrar aulas, aplicar avaliações e/ou substituir o Professor
Orientador;
§2º - É vedado ao Monitor o exercício de atividades meramente burocráticas;
§3º - É vedado ao Monitor acumular Monitoria no mesmo semestre letivo.
O não cumprimento das obrigações do monitor, comprovada pela emissão de dois
relatórios parciais qualificados como INSUFICIENTE, acarretará no seu desligamento
das atividades de monitoria.

II. Do professor orientador
a) Orientar e acompanhar o monitor na elaboração e execução do plano de trabalho das
atividades desenvolvidas na Monitoria;
b) Avaliar o desenvolvimento das atividades do Monitor, quanto à participação,
frequência e envolvimento nas atividades;
c) Orientar o Monitor na elaboração do Relatório Final da Monitoria.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I. Após divulgação do resultado final, o candidato aprovado deverá entrar em contato
com o professor orientador para início das atividades;
II. É de responsabilidade do aluno aprovado no processo seletivo de monitoria os custos
com deslocamento e outros de caráter pessoal;
III. A monitoria é de caráter não remunerada;
IV. Os casos omissos serão resolvidos a critério da Diretoria Acadêmica e Diretoria Geral.
V. Os itens do Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou acréscimos eventuais
circunstância que será mencionada em retificação a ser publicada.

Guarabira, 25 de fevereiro 2022.

Prof.ª Emília Fernandes Pimenta
Diretora Acadêmica

ANEXO I
QUADRO DE VAGAS / COMPONENTE CURRICULAR

COMPONENTE
CURRICULAR
Evolução do Pensamento
Administrativo
Redes Sociais e as Tics
Contabilidade Básica (Disciplina
EAD- Curso de Administração)
Teoria Geral Das Obrigações
Psicologia Jurídica
Teoria Da Pena
Crimes Em Espécie II
Direito Econômico
Teoria Geral Do Direito
Teoria Geral Do Processo

QTDS DE
VAGAS

SELEÇÃO

2

Teórica

2

Teórica

2

Teórica

1
1
1
1
1
1
1

Teórica
Teórica
Teórica
Teórica
Teórica
Teórica
Teórica

Anatomia Humana

2

Teórica/Prática

Fisiologia Humana
Farmacologia Geral
Anatomia Motora
Anatomia Sistêmica
Semiologia e Semiotécnica
Trabalho De Conclusão De Curso
– TCC I

1
1
1
1
2

Teórica
Teórica
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica

1

Teórica

Parasitologia Aplicada A
Enfermagem

1

Teórica

Enfermagem

Imunologia E Microbiologia
Aplicada À Enfermagem

1

Teórica

19.

Enfermagem

Cuidado Ao Paciente Em
Situação Cirúrgicas E Cme

2

Teórica/Prática

20.

Enfermagem

1

Teórica

21.
22.

Enfermagem
Enfermagem

1
1

Teórica
Teórica

23.

Enfermagem

1

Teórica

24.
25.
26.
27.

Farmácia
Farmácia
Farmácia
Farmácia

1
1
1
1

Teórica
Teórica
Teórica
Teórica

ITEM

CURSO

1.

Administração

2.

Administração

2.

Administração

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito

10.

Educação Física,
Farmácia, Psicologia
Ou Nutrição

11.
12.
13.
14.
15.

Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem

16.

Enfermagem

17.

Enfermagem

18.

Enfermagem No Cuidado Integral
À Saúde Do Adulto E Do Idoso
Citologia E Histologia
Metodologia Científica
Biologia do Desenvolvimento e
Genética
Fisiologia Humana
Biofísica
Bioquímica Estrutural
Química Geral E Inorgânica

28.

Farmácia

29.
30.
31.
32.

Farmácia
Farmácia
Farmácia
Farmácia

33.

Nutrição

34.

Nutrição
Nutrição, Farmácia E
Psicologia

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Nutrição, Farmácia e
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Engenharia Civil

Atenção E Assistência
Farmacêutica
Fisiologia Humana
Farmacologia Básica
Farmacologia Avançada
Farmacoterapia
Métodos De Análise Da
Composição Dos Alimentos
Parasitologia E Patologia
Citologia E Histologia
Biologia do Desenvolvimento e
Genética
Psicopatologia II
Introdução À Psicologia
Psicologia e Terapia Humanista
Topografia

1

Teórica

1
1
1
1

Teórica
Teórica
Teórica
Teórica

1

Teórica

1

Teórica

1

Teórica

1

Teórica

1
1
2
2

Teórica
Teórica
Teórica
Teórica

ANEXO II
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
COMPONENTE
CURRICULAR
Métodos De Análise Da
Composição Dos Alimentos

Fisiologia Humana

Farmacologia Geral

Anatomia Humana

Anatomia Motora

Anatomia Sistêmica

Processo De Cuidar Em
Enfermagem I

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Amostragem e preparo de amostra em análise de alimentos.
Composição centesimal e valor nutritivo. Determinação de
carboidratos, proteínas, lipídeos, cinzas, umidade e acidez em
alimentos.
Biofísica Celular (Bioenergética. Membrana Celular.
Bioeletrogênese. Canais iônicos e excitabilidade celular.
Contração Muscular. Atividade elétrica e contração do músculo
cardíaco). Biofísica dos Sistemas (Tamponamento dos sistemas
biológicos. Transporte de gases respiratórios no sangue).
Fisiologia sistêmica: Neurofisiologia; Fisiologia Cardiovascular,
Renal, Respiratória, Digestória, Endócrina e Reprodutora.
Introdução à farmacologia. Conceitos básicos e relevância do
conhecimento em farmacologia para o enfermeiro.
Farmacodinâmica e Farmacocinética. Vias de administração de
medicamentos. Neurotransmissão noradrenérgica e colinérgica.
Farmacologia do Sistema Cardiovascular. Fármacos que afetam a
função respiratória. Antilipidêmicos. Insulina e hipoglicemiantes
orais. Fármacos que afetam a hemostasia sanguínea.
Farmacologia
do
processo
inflamatório
e
drogas
antiinflamatórias. Drogas que afetam a função gastrintestinal.
Farmacos que agem em fungos, bactérias e vírus. Monitoramento
dos efeitos terapêuticos de medicamentos. Interações
medicamentosas. Cuidados de enfermagem na administração de
medicamentos: aspectos ético-legais. Estudo da relação
medicamento, paciente e família.
Contextualiza o estudo da Anatomia Humana, onde serão
contemplados os temas: nomenclatura, planos e eixos, posição
anatômica, princípios de construção e estudo teórico-prático dos
sistemas nervoso, esquelético, muscular, cardiovascular,
respiratório, digestório, urinário e reprodutor (masculino e
feminino).
Contextualiza o estudo da Anatomia Humana, onde serão
contemplados os temas: nomenclatura, planos e eixos, posição
anatômica, princípios de construção e estudo teórico-prático dos
sistemas nervoso, sensorial, tegumentar, esquelético, muscular e
articular
Contextualiza o estudo da Anatomia Humana, onde serão
contemplados os princípios de construção e estudo teóricoprático
dos sistemas respiratório, cardiovascular, linfático, digestório,
urinário, endócrino, reprodutor masculino e reprodutor feminino.
Sinais vitais;
-Exame físico;
-lavagem das mãos;
-Calçar e descalçar luvas adequadamente.

Desenvolvimento do projeto do trabalho de conclusão de curso
Trabalho De Conclusão De Curso aprovado no CEP. Apresentação oral da pesquisa para julgamento
– TCC I
da banca examinadora. Entrega da versão final em encadernação
especial e um artigo científico aprovado em periódico.
Introdução à parasitologia e sua relação com as ações do
enfermeiro. Conceito e estudo das principais parasitoses
humanas. Estudo dos principais grupos de protozoários,
Parasitologia Aplicada A
helmintos e artrópodes transmissores e causadores de doenças ao
Enfermagem
homem, levando em conta: importância, agente etiológico,
morfologia, reprodução, biologia, patogenia, formas clínicas,
epidemiologia, profilaxia, diagnóstico e tratamento, a partir de
suas vias de transmissão e fatores de risco.
Características gerais e estudo de vírus, bactérias e fungos em
relação à morfologia, fisiologia, taxonomia, genética, patogenia
com ênfase nas interações patógeno-hospedeiro. Mecanismos de
Imunologia E Microbiologia
prevenção e controle; Introdução ao Sistema Imunológico;
Aplicada À Enfermagem
Propriedades Gerais das Respostas Imunes; Imunidade natural e
Adquirida; Tipos de Imunidade Adquirida. Fases das Respostas
Imunes. Sistema linfoide;
Estudo dos principais grupos de protozoários, helmintos e
artrópodes transmissores e causadores de doenças ao homem,
levando em conta: importância, agente etiológico, morfologia,
reprodução, biologia, patogenia, formas clínicas, epidemiologia,
Parasitologia E Patologia
profilaxia, diagnóstico e tratamento, a partir de suas vias de
transmissão e fatores de risco. Conceito de saúde e doença; Lesão
e Morte Celular; Inflamação e resposta imune; Noções gerais de
oncogênese e de teratogênese; Doenças da nutrição e
metabolismo
Cuidado Ao Paciente Em
Situação Cirúrgicas E Cme

Enfermagem No Cuidado
Integral À Saúde Do Adulto E
Do Idoso

Pré e transoperatório
O processo de envelhecimento e alterações biopsicossociais da
velhice. Capacidade funcional e autonomia. Saúde mental e
morbidades próprias da população idosa. Assistência à família e
cuidadores. Análise das condições de vida e saúde do adulto com
relação aos aspectos biopsicossociais e epidemiológicos.
Assistência de enfermagem aplicada ao adulto e ao idoso portador
de alterações do sistema respiratório, cardiovascular, renal,
gênitourinário,
gastrointestinal,
musculoesquelético,
imunológico e neurológico

Biologia do Desenvolvimento e
Genética.

Gametogênese, fecundação, clivagem, nidação, fases do
desenvolvimento embriofetal, parto, fundamentos de Genética,
mendelismo, tipagem sanguínea e malformações congênitas.

Citologia E Histologia

Organização, estrutura e funcionamento celular. Mecanismos de
transporte celular. Controle genético e bioenergética. Ciclo
celular. Diferenciação celular. Introdução ao estudo dos tecidos.
Morfologia dos tecidos celulares. Histofisiologia humana.
Processos patológicos teciduais.

Metodologia Científica

Psicopatologia II
Introdução À Psicologia
Psicologia e Terapia Humanista

Biofísica

Bioquímica Estrutural

Química Geral E Inorgânica

Atenção E Assistência
Farmacêutica

Fisiologia Humana

Introdução à pesquisa e fundamentos gerais da produção do
conhecimento. Métodos de trabalhos científicos. Normalização
da documentação: ABNT e Vancouver. Elaboração de resumos e
resenhas. Redação de documentos científicos. Estrutura de
comunicação formal. Pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa.
Métodos e técnicas da produção científica em saúde. Roteiro de
projeto de pesquisa. Relatório de pesquisa. Princípios éticos e
legais da pesquisa com seres humanos.
Avaliação psicodiagnóstica e Etiologia, classificação e categorias
diagnósticas de quadros psicopatológicos
Definição de psicologia. As principais áreas da psicologia e a
atuação do psicólogo.
Tripé da ACP Congruência, Aceitação Incondicional e Empatia
Difusão, osmose, membranas biológicas e suas funções, biofísica
da condução elétrica, biofísica do sistema circulatório, biofísica
da respiração, biofísica da função renal, biofísica da visão e
audição, radiação.
Introdução à Bioquímica, Bioquímica como Ciência.
Biomoléculas e bioelementos. Carboidratos: Estudo dos
monossacarídeos, Estudo dos oligossacarídeos, Estudo dos
polissacarídeos, Glicoconjugados. Lipídios: Estudo dos ácidos
graxos, Formação de micelas, Estudos dos lipídios apolares
estrutura, função e propriedades. Água e Minerais. Sistema
Tampão e Equilíbrio ácidobásico. Aminoácidos. Peptídeos.
Proteínas. Nucleotídeos. Ácidos nucléicos. Vitaminas. Enzimas.
Estrutura de Hormônios. Bioenergética.
Estrutura Atômica e Eletrônica da Matéria, Propriedades
Periódicas e Ligações Químicas, Cálculos Químicos e Funções
Inorgânicas,
Interações
Químicas
Intermoleculares,
Eletroquímica: Reações de oxirredução; Pilhas; Eletrólise,
Reatividade.
Histórico, definições e objetivos; Assistência Farmacêutica e
Atenção Farmacêutica; Princípios e Filosofia da Atenção
Farmacêutica;
Acompanhamento/seguimento
farmacoterapêutico; Princípios da Comunicação e da psicologia
na atenção farmacêutica; Adesão Terapêutica; Atenção
Farmacêutica aplicada à patologias especificas; metodologias de
atenção farmacêutica: Dader e Minensota; Práticas simuladas de
Atenção Farmacêutica: (estudos de casos); farmacovigilância.
Gestão e gerenciamento da assistência farmacêutica. Gestão e
gerenciamento da Assistência Farmacêutica. Ciclo da assistência
farmacêutica. Problemas relacionados com medicamento
(PRMs). Uso racional dos Medicamentos (URM). Centros de
Informações sobre medicamentos
Funcionamento dos diferentes sistemas do corpo humano.
Fisiologia geral dos sistemas nervoso, locomotor, cardiovascular,
renal, respiratório, digestório, endócrino e reprodutor e dos
mecanismos de integração destes diferentes sistemas.

Introdução à Farmacologia: conceito, classificação e relação com
outras ciências básicas. Farmacocinética (Absorção, Distribuição,
Biotransformação e Excreção), Noções de Dosimetria. Teoria dos
receptores. Vias de sinalização celular: Fosfolipase C,
Farmacologia Básica
Fosfolipase A2, Fosfolipase D, Ciclase de guanilil solúvel e
particulada, Ciclase de adenilil. Sistema Nervoso Central: Fatores
Modificadores dos Efeitos dos Fármacos: Intrínsecos e
Extrínsecos,
interação
medicamentosa.
Descoberta e
desenvolvimento de novos fármacos Farmacogenética.
Introdução à farmacodinâmica. Organização Anatômica e
Funcional do Sistema Nervoso Autônomo, Drogas que modulam
a neurotransmissão: noradrenérgica, colinérgica e nitroxidérgica,
Polipeptídeos. Introdução ao Sistema Nervoso Central,
Antidepressivos, Ansiolíticos, Anestésicos Locais e Gerais.
Psicofármacos: psicolépticos, neurolépticos, psicanalépticos,
Farmacologia Avançada
normalizadores psíquicos e psicodislépticos e Analgésicos
Opioides. Farmacodinâmica dos autacóides: histamina,
serotonina, prostaglandinas e outros. Farmacologia do sangue:
hemostasia antianêmicos e anticoagulantes. Sistema reprodutor:
anticoncepcionais;
Sistema
cardiovascular:
digitálicos,
antihipertensivos e outros. Sistema renal: diuréticos e
antidiuréticos.
Fármacos antimicrobianos: Antibióticos e Quimioterápicos;
Antinflamatórios:
Esteroidais
e
não
Esteroidais;
Analgésicos/antitermicos; Farmacologia para grupos especiais:
Gestantes, crianças e idosos; Reação Anafilática; Farmacologia
Farmacoterapia
do Aparelho Digestório: Antiácidos, Laxativos, Antieméticos,
Antidiarréicos, Antiespasmódicos; Colagogos e Coleréticos;
Farmacologia do Aparelho Respiratório: Descongestionantes
Nasais,
Antitussígenos,
Expectorantes
Mucolíticos.
Farmacoterapia Prática.
Introdução ao estudo do desenvolvimento normal do embrião
humano. Mecanismos morfofuncionais que participam da
formação dos Sistemas. Gametogênese. Fecundação e
segmentação da célula-ovo. Implantação do embrião e formação
Nutrição, Farmácia e Psicologia.
do disco embrionário. Desenvolvimento do disco embrionário.
Anexos embrionários. Desenvolvimento dos sistemas
embrionários. Noções básicas de genética humana. Natureza do
material genético. Leis de hereditariedade.
Direito das obrigações: fontes, princípios e conceitos
fundamentais; problemas e tema relevantes; fundamentos
históricos e constitucionais. Obrigações: fontes de elementos
constitutivos. Classificação: obrigações de dar, de restituir,
pecuniárias, de dar coisa incerta, de fazer, de não fazer,
alternativas facultativas, divisíveis e indivisíveis, solidárias,
Teoria Geral Das Obrigações
naturais, principais e acessórias, líquidas e ilíquidas,
condicionais, modais e a termo. Solidariedade ativa e passiva.
Efeitos das obrigações. Modos de extinção: diretos e indiretos.
Consequencias da inexecução. Transmissão das obrigações.
Obrigações com cláusula penal. Cessão de crédito. Concurso de
credores. Teoria do Pagamento.

Psicologia Jurídica

Teoria Da Pena

Crimes Em Espécie II

Direito Econômico

A Psicologia como ciência e profissão. A multideterminada do
humano. Psicologia e Direito. Psicologia Jurídica: Conceito.
Origem e evolução histórica. Importância e relevância.
Implantação de um serviço de psicologia jurídica. Implicações.
Da prática jurídica à instituição acadêmica. A interlocução com o
Direito à luz das práticas psicológicas em Varas de Família. O
papel da perícia psicológica na execução penal. A atuação dos
psicólogos no sistema penal. Os psicólogos e as práticas de
adoção. Instituições para adolescentes em conflito com a lei.
Saúde mental e transtorno mental: psicopatologias. Psicologia
Criminal e vitimologia: um olhar sobre a vítima e o delinquente.
Violência contra crianças e adolescentes. Mulheres em situação
de violência doméstica: limites e possibilidades de
enfrentamento. Tendências atuais da Psicologia Jurídica.
Das Penas: Definições, história da pena, teorias da pena, limites,
princípios fundamentais; Pena privativa de liberdade (reclusão,
detenção, regimes penitenciários, progressão de regime,
regressão de regime, remição); Penas alternativas à prisão
(restritiva de direitos em espécie, pena de multa); Aplicação da
pena (Princípios, dosimetria penal e suas fases: circunstâncias
judiciais e legais, causas especiais de aumento e de diminuição);
Da reincidência; Concurso de crimes (material e formal);
Suspensão condicional da pena; Suspensão condicional do
processo; Livramento Condicional (conceito, origem, requisitos,
condições e causas de revogação); Efeitos da Condenação;
Medida de segurança (conceito, origem, espécies); Ação penal;
Extinção da punibilidade (morte do agente, anistia, abolitio
criminis, renúncia, perempção, retratação); Prescrição;
Reabilitação.
Dos crimes contra a família. Dos crimes contra a Incolumidade
Pública. Dos crimes contra a paz pública. Dos crimes contra a fé
pública. Dos crimes contra a Administração Pública.
Introdução ao Direito Econômico. Direito Constitucional
Econômico. A Ordem Econômica na Constituição Federal.
Atuação do Estado no Domínio Econômico. Direito
Administrativo Econômico. Empresas Públicas e Parcerias
Público-privadas.
Agências
Reguladoras.
Direito
da
Concorrência. Ordem Econômica Internacional.

Teoria Geral Do Direito

Teoria Geral Do Processo

Evolução Do Pensamento
Administrativo

Redes Sociais e as TICs

Direito: origem, significados e funções. A Ciência do Direito. O
Direito Natural. Direito subjetivo, objetivo e positivo. Fontes do
Direito. Regras, Leis e Normas jurídicas. Existência, validade e
eficácia da Norma Jurídica. Aplicação da Lei no Tempo e no
Espaço. Relação Jurídica. Ordenamento Jurídico. Sujeito de
Direito e da Personalidade Jurídica. Direito e Moral. Zetética,
dogmatismo e dogmática jurídica. Ramos do Direito. Notas
introdutórias do direito numa concepção sistêmica. Direito posto
e pressuposto. Dever jurídico. Teoria da argumentação.
Positivismo e Jus naturalismo. A Importância dos Princípios
(explícitos e implícitos). Os Processos da Interpretação Jurídica:
Conceitos e espécies. Processo literal, gramatical ou filosófico.
Processo lógico ou racional. Processo sistemático ou orgânico.
Processo histórico ou histórico-evolutivo. Processo Teleológico.
Processo Sociológico. Escolas Interpretativas (Hermenêuticas).
Conceito e divisão. Escolas do estrito legalismo ou dogmatismo:
exegese, pandectistas, analíticas de Jurisprudências. Escolas que
tentaram a superação ao dogmatismo: histórica do direito
(histórica-dogmática e histórica-evolutiva) e escola teleológica.
Outras escolas mais liberais.
Teoria Geral do Processo e a solução de conflitos. Sociedade e
tutela jurídica. Evolução histórica do Direito Processual
Brasileiro. Processo e Direito Processual. Princípios gerais do
Direito Processual. Direito Processual Constitucional. Fontes da
norma Processual. Eficácia da Lei Processual no espaço e tempo.
Interpretação da Lei Processual. Jurisdição conceito e princípios
fundamentais. Espécies de Jurisdição. Limites de Jurisdição.
Jurisdição voluntária. Efetividade da tutela jurisdicional.
Competência. Ação e respectivas condições. Elementos da
demanda. Processo, relação jurídica processual e pressupostos
processuais. Visão panorâmica. Vícios processuais. Poder
Judiciário: funções, estrutura e órgãos. Supremo Tribunal Federal
(STF). Superior Tribunal de Justiça (STJ). Organização das
Justiças Estaduais. Organização da Justiça da União.
Independência do Poder Judiciário e suas garantias. Ação.
Classificação das ações. Defesa do réu (Exceção). Sujeitos do
Processo (partes, Advogado, Ministério Público e Magistrados).
Atos Processuais. Procedimentos Processuais. Normas
Fundamentais e aplicação das Normas Processuais.
Evolução histórica e conceitual da Administração e seus
processos. Conceito de Administração e Administrador. A
organização empresarial e sua evolução. As funções da
administração.
A influência das novas tecnologias na sociedade e nas
organizações. Mediação das novas tecnologias em diferentes
ambientes de aprendizagem. Organização e construção da ação
educativa em ambientes virtuais.

Contabilidade Básica (Disciplina
EAD- Curso de Administração) Terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis. Visão
sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil.

Topografia

a) Noções de Cartografia - definição, objetivos, histórico, escalas,
classificação dos mapas, sistemas de projeção e coordenadas;
b) Topografia - definição, objetivos, divisões da topografia,
campo topográfico, aparelhos e levantamentos topográficos;
c) Topografia - métodos de levantamento planimétricos
(poligonação, triangulação e irradiação, coordenadas polares
retangulares);
d) Altimetria - levantamento altimétrico (ângulos verticais,
medidas de distâncias verticais, nivelamento geométrico,
nivelamento trigonométrico);
e)
Levantamentos
plani-altimétrico
(taqueometria,
estadimentria), poligonais (erros, compensações e cálculo de
áreas), topologia (confecção, interpretação e uso de mapas e
perfis topográficos);
f) Conceitos, cálculos e aplicação de curvas de nível.

Observações:
Modelo avaliativo Métodos De Análise Da Composição Dos Alimentos, Fisiologia
Humana,Farmacologia Geral, Processo De Cuidar Em Enfermagem I, Trabalho De
Conclusão De Curso I, Parasitologia Aplicada A Enfermagem,Imunologia E
Microbiologia Aplicada À Enfermagem, Parasitologia E Patologia, Enfermagem No
Cuidado Integral À Saúde Do Adulto E Do Idoso, Citologia E Histologia,
Metodologia Científica, Psicopatologia Ii, Introdução À Psicologia, Psicologia e
Terapia Humanista, Biofísica, Bioquímica Estrutural,Química Geral E Inorgânica,
Atenção E Assistência Farmacêutica, Fisiologia Humana, Farmacologia Básica,
Farmacologia Avançada, Farmacoterapia, Teoria Geral Das Obrigações, Psicologia
Jurídica, Teoria Da Pena, Crimes Em Espécie II, Direito Econômico, Teoria Geral
Do Direito, Teoria Geral Do Processo, evolução do pensamento administrativo,
Redes Sociais e as TICs, Contabilidade Básica, Biologia do Desenvolvimento e
Genética, Topografia.
O professor responsável pela disciplina avaliará o candidato em 02 (duas) etapas:
1. Prova teórica discursiva e/ou objetiva (dez pontos): contendo questões pertinentes aos
descritos neste edital, de acordo com o conteúdo programático de cada componente
curricular, conforme Anexo II, para todos os candidatos escritos;
2. Serão selecionados àqueles que tiverem o CRE igual ou superior a 7,0 (sete).
Modelo avaliativo – Anatomia Humana, Anatomia Motora Anatomia Sistêmica,
Cuidado Ao Paciente Em Situação Cirúrgicas E Cme.
O professor responsável pela disciplina avaliará o candidato em 03 etapas (três)
obrigatórias:

1. Prova teórica discursiva e/ou objetiva (dez pontos): questões acerca do assunto já
informado neste edital para todos os candidatos escritos;
2. Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) maior ou igual a 7,0 (sete);
3. Prova prática (dez pontos): para os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a
7,0 na etapa 01 (prova teórica).
 Nesta etapa, o candidato deverá desenvolver atividade prática baseada nos
procedimentos descritos no Anexo II para cada componente curricular que houver
necessidade de realização de prova prática. O assunto será sorteado com 24h de
antecedência e não será permitida a participação de demais acadêmicos, estando
presente apenas o professor e/ou a banca avaliadora.

ANEXO III

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA
2022.1
Matrícula:

CPF:

Nome completo:
Curso matriculado:
Período em curso:
E-mail:

Telefone:

1ª Opção

Componente curricular:

2ª Opção

Componente curricular:

Estou ciente de que esta ficha se trata de uma de pré-inscrição e a validação da
minha inscrição estará condicionada a conformidade da Resolução CONSEPE 01/2015 e
as orientações expressa no Edital 2022.1.

Assinatura do Aluno

Local e data

