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PROGRAMA VOLUNTÁRIO ORGANIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS DA

SAUDEENATURAIS

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR, no uso de suas atribuições,

constante no art. 13 do Estatuto da Universidade, torna público o PROGRAMA

VOLUNTÁRIO ORGANIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E

NATURAIS.

1. INTRODUÇÃO

O voluntariado para organização dos laboratórios da área de saúde, consiste na

realização de atividades práticas voluntárias pelo aluno da área, sob a orientação de um

professor, permitindo uma primeira vivência com o seu futuro ambiente de trabalho,

contribuindo para a sua formação acadêmica, assim como para o desenvolvimento de

suas aptidões práticas em sua profissão. A contribuição com o voluntariado é de grande

importância, pois permite estabelecer uma comunicação entre o ensino e a

aprendizagem, em que o voluntário atua como um facilitador na relação entre o

conhecimento, o ensino e a aprendizagem.

2. OBJETIVO GERAL

Viabilizar a organização dos espaços de aprendizagem prática dos estudantes de

graduação da área de sáude e ciências naturais.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incentivar a cooperação mútua fortalecendo atitudes proativas de participação

estudantil e comunitária.

As atividades desenvolvidas pelo voluntário compreendem, entre outras, em

a) Manter limpo e organizado, de forma técnica e sistemática, os materiais e

equipamentos utilizados nos laboratórios nas atividades e aulas práticas;

b) Controlar material de uso dos laboratórios acompanhar o desenvolvimento das
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atividades noslaboratórios;

c) Orientar os alunos, quando necessário e por solicitação do professor, na utilização e

desenvolvimento de experiências e atividades práticas.

4. CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO DOS ESTUDANTES MONITORES SOLIDÁRIOS

a)Disponibilizar carga horária destinada ao Programa, definida pela coordenação

b)Ter bom desempenho acadêmico (igual ou superior a 70% Csetenta por cento) na

média global;

c)Para ser reconhecida como atividade complementar, deverá ter um mínimo de 4

horas deatividades semanais. Opcionalmente, com autorização da coordenação, poderá

ter dedicação superior por iniciativa do estudante.

5 PROCESSO DE SELEÇAO DOS ESTUDANTES PARA O PROGRAMA

5.1 0s alunos interessados em participar do programa de voluntariado devem

inscrever-se eletronicamente e submeter-se a um processo seletivo. A seleção tem

validade por um período letivo, com possibilidade de renovação, de acordo com a

avaliação do professor orientador e desempenho favorável do aluno.

5.2 A coordenação e o corpo docente avaliarão os estudantes inscritos que

apresentarem competências conceituais e atitudinais, para serem monitores

voluntários e divulgará a relação dos estudantes selecionados.

5.3 As inscrições dos estudantes serão realizadas de acordo com os critérios a serem

estabelecidos pela coordenação, por meio eletrânico.

5.4 A oferta de vagas para o voluntariado será definida, semestralmente, de acordo com

as necessidades apresentadas para o bom funcionamento dos Laboratórios utilizados

nas práticas dos cursos da Escola de Ciências da Saúde e Naturais. O exercício da

monitoria será orientada por um plano de atividades, elaborado e acompanhado pelo

professor da área, a ser desempenhada pelo monitor.
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VERtTATI

6. PROCESSODEEXECUÇÃODOPROGRAMA

6.1 Uma vez selecionado, o aluno monitor deverá apresentar um plano de atividades a

serem realizados durante o voluntariado, construído junto com o professor orientador,

que será responsável pela execução das atividades, além de firmar o Termo de

Compromisso com a UCSAL que estabeleça, de cunho voluntário, o cumprimento das

atividades previstas no plano de atividades. O início do voluntariado dar-se-á

imediatamente a partir da data estabelecida pela coordenação e assinatura do Termo

de Compromisso.

6.2 0 exercício do voluntariado não gera vínculo empregatício com a UCSAL

7. RECONHECIMENTO DA MONITORIA VOLUNTÁRIA

7.1 0 programa de voluntários, através do Setor de Extensão, ao final do período letivo,

oferecerá certificados aos monitores, que podem ser validados como Atividade

Complementar, contabilizando o total das horas de monitorias realizadas. Para tal

reconhecimento, será necessário que o aluno voluntário apresente o relatório final com

as atividades realizadas, avaliado e validado pelo professor responsável.

7.2 Para fins de reconhecimento de atividade complementar, o limite é de, no mínimo,

IOh mensais.

7.3 0s esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos através da

Coordenação da Escola de Ciências da Saúde e Naturais.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

?;'' lq$ '
i.$b.

''? 8' j T C,

Salvador,lO de outubro de 2022

Gontijo de Lacerda

Avenida Professor Pinto de Aguiar, 2549, Pituaçu -- CEP. 41.740-090 - Salvador / BA

E-mail: IQjtoria@ucsal.br Telefones:(71) 3206-7975/ 3206-7988/ 3206-7989 3


