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ESCOLA TÉCNICA INSTITUTO UNICLESS EDUCACIONAL 

DIREÇÃO GERAL - COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS TÉCNICOS DE SAÚDE 

Edital Permanente nº 002/2020 – Regulamento da Disciplina de Semiotécnica 

 

O Diretor Geral, de acordo com as suas atribuições, regula a matrícula e a frequência na 

disciplina de Semiotécnica dos cursos técnicos de saúde. 

 

a) MATRÍCULA, PARTICIPAÇÃO NA AULA e INÍCIO E TÉRMINO DA DISCIPLINA. 

1. A disciplina de Semiotécnica faz parte do núcleo paralelo da parte comum dos 

currículos dos cursos técnicos de saúde e é obrigatória para os cursos de técnico em 

enfermagem, radiologia, cuidador de idosos e agente comunitário e a outros de acordo com as 

avaliações das respectivas coordenações. Para cada curso o teor e a profundidade de 

aprendizagem será determinada pelo coordenador de curso e coordenadora de laboratórios. 

2. A disciplina acontecerá paralelamente ao núcleo intermediário e orientado. 

3. A disciplina será realizada na Sede da Escola no Asa Branca. 

4. Os alunos de todos os Polos de Boa Vista deverão frequentar a disciplina na Sede 

da Escola, sendo que para alunos de Polos do interior será emitido edital próprio para cada turma. 

5. A disciplina será dividida em oficinas, de acordo com a divisão estipulada no material 

didático de Semiotécnica. 

6. A Matrícula na disciplina será automática a partir do núcleo intermediário, cabendo 

apenas a participação na disciplina. 

7. O aluno que já estiver frequentando o núcleo intermediário de disciplinas (em torno 

de 6 meses de curso) DEVERÁ, sob sua responsabilidade e vontade, solicitar o agendamento 

para frequentar a disciplina de Semiotécnica, podendo em casos especiais, a coordenação de 

laboratório fazer o agendamento de ofício para os alunos de Polos. 

8. A data do primeiro agendamento será considerada como início da disciplina 

9. O término da disciplina será em data estipulada, para cada grupo determinado pelo 

professor da disciplina, que acontecerá em até 30 dias após o término do estágio, onde 

acontecerá: 

- a verificação de dificuldades encontradas e relatadas pelo aluno durante o estágio; 

- reflexão teórica e realização de nova prática em cima das dificuldades de cada aluno; 

- realização da prova prática final. 
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10. O agendamento deverá ser efetuado pelo chat virtual (via whatasapp) de segunda 

a sexta-feira, das 14:00 horas às 20:00. 

11. O aluno somente poderá agendar uma aula de cada vez, ou seja, uma hora de 

aula. 

12. No momento do agendamento o aluno deverá informar quem é o seu colega de 

aula prática, tendo em vista que a aula prática somente pode ser realizada em dupla. 

13. O colega indicado no agendamento, também deverá realizar o seu próprio 

agendamento já informando o horário e o nome do colega que já realizou o agendamento. 

14. Na falta da indicação de um colega para a realização da disciplina, o aluno deverá 

informar o caso à coordenação de laboratório e esta indicará um. 

15. O agendamento poderá ser efetuado conforme disponibilidade de horário do 

professor. 

16. A aula agendada iniciará pontualmente no horário determinado e terá a tolerância 

de apenas 15 (quinze) minutos. Após esse horário será considerada falta para o aluno, tendo em 

vista que o máximo permitido para perda da carga horária destinada a cada oficina é de 25%. 

17. O agendamento, depois de efetuado, somente poderá ser cancelado 5 (cinco) dias 

antes da data marcada, sendo que para agendamentos efetuados com datas inferior a 5 (cinco) 

dias, não poderá ser efetuado o cancelamento. 

18. Caso o aluno não compareça à aula agendada, tendo em vista que o professor 

ficou disponível para aquele aluno no horário agendado, será cobrada a taxa de R$ 25,00 (vinte 

e cinco reais) referente à hora aula do professor, que será lançada na fatura da próxima 

mensalidade. 

19. Sendo de responsabilidade do aluno o agendamento das aulas de Semiotécnica, 

caso aconteça atraso ao início do estágio pela falta da integralidade da carga horária das oficinas 

integrantes da disciplina, este atraso será totalmente por culpa do aluno, não cabendo à Escola 

nenhuma responsabilidade perante o fato. 

20. Em casos especiais de atraso na integralidade das oficinas, o aluno deverá marcar 

hora com a coordenação do curso ou coordenação de laboratórios e explicar a situação para 

analise e verifique a possibilidade de providências. 

 

b) MATERIAL DIDÁTICO 

1. Para as aulas práticas o aluno deverá obrigatoriamente possuir o Material didático 

de Semiotécnica. 

2. A cada aula, o professor marcará no material a aula ministrada e assinará com data 

e horário da realização da oficia. 

3. Cabe ao aluno guardar o material durante todo o curso, pois o mesmo serve como 
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agenda de comprovação da realização da disciplina. 

4. Ao final do curso o aluno deverá apresentar o MATERIAL totalmente assinado pelo 

professor, para que se faça a vistoria e o consequente lançamento da presença e notas. 

 

c) REPROVAÇÃO NA DISICPLINA 

1. O aluno que reprovar na disciplina poderá realizar gratuitamente a recuperação. 

Após a recuperação, caso venha a reprovar, deverá realizar toda a disciplina novamente. 

2. Para a realização da disciplina novamente, o aluno deverá: 

- realizar a sua matrícula no balcão de atendimento; 

- adquirir novo Material Didático; 

- realizar todos os agendamentos novamente. 

3. Não poderá ser aproveitada em hipótese alguma qualquer oficina já cursada. 

 

d) AVALIAÇÃO PRÁTICA DA DISCIPLINA 

1. Existirão três avaliações, a saber: 

a) Atividade Estruturada – estudo de caso prático, que deverá ser entregue junto 

com a primeira prova prática antes do estágio; 

b) Prova Prática 01 – acontecerá antes do estágio e deverá ser efetuada em dupla e 

acompanhada por dois Enfermeiros graduados e deverá constar entre outras 

atividades: 

- de uma ação invasiva supervisionada (aplicação via endovenosa); 

- de uma ação invasiva supervisionada (aplicação via muscular); 

- de uma ação operacional de identificação de músculos e órgãos; 

- de uma ação de medição de pressão arterial; 

Nesta prova será verificado, ALÉM DE OUTROS PONTOS A CRITÉRIO DO 

PROFESSOR: 

- capacidade psicológica do aluno – o aluno não treme, não demonstra medo 

em efetuar a ação de enfermagem (descartando o nervosismo de estar fazendo 

uma prova); 

- capacidade de localizar o local correto da aplicação; e 

- capacidade de transportar corretamente o paciente da maca para a cama ou 

da cama para a maca. 

c)Prova Teórica – acontecerá após o retorno do estágio – deverá ser marcado pela 

coordenação de laboratório em conjunto com a coordenação de estágio. 
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e) MATERIAL DIDÁTICO PARA AULAS PRÁTICAS 

1. O aluno que no momento da matricula inicial optou pela mensalidade sem material 

didático para aulas práticas, deverá arcar com o custo deste material. 

2. Para a participação das aulas o aluno deverá solicitar, após o agendamento, junto a 

coordenação de laboratórios, a relação de material necessário para a realização da aula prática. 

3. Com a relação de materiais em mãos o aluno tem duas opções: 

- adquiri o material em qualquer fornecedor local e com a nota fiscal em mãos, antes da 

realização das aulas, comparece no balcão de atendimento e solicita o protocolo de conferência 

do material; ou 

-poderá solicitar e realizar o pagamento da taxa de fornecimento de material para aula 

prática diretamente no balcão de atendimento. 

-o valor da taxa será de R$ 200,00 e poderá ser parcelado em 04 vezes no boleto para 

pagamento junto com a parcela mensal. 

4. Ao solicitar a taxa de material para uso em aula prática o aluno está declarando a 

sua vontade de aderir à opção de adquirir os materiais na própria escola, pois não é obrigatório 

essa opção. 

5. Ao pagar a taxa o aluno receberá um protocolo ao qual deverá deixar uma via na 

Coordenação de Laboratório. 

 

f) AGENDAMENTO EM GRUPO OU TURMA EM AULAS CURRICULARES 

1. A critério da coordenação do curso será agendado horário para a realização de 

oficinas em grupo ou turma, caso este que será informado aos alunos com antecedência para que 

se preparem para a aquisição do material necessário para a realização da oficina. 

2. Também, a critério da coordenação do curso ou a critério da coordenação de 

laboratório, será realizado aulas extras para aqueles assuntos em que seja verificado uma 

dificuldade em nível de turma. 

 

g) PLANTÃO EXTRACURRICULAR PARA TREINAMENTO INDIVIDUAL OU EM GRUPO 

MONITORADO 

1. O aluno poderá usufruir dos horários de treinamento individual ou em grupo 

monitorado, onde poderá ser acompanhado pelo professor (obrigatoriamente para aulas 

invasivas) ou monitor para a execução de aulas práticas. 

2. Mensalmente, a coordenação de laboratório, publicará o cronograma de plantão 

onde ficará exposto no mural da escola ou da coordenação de laboratórios. 

3. Todo o aluno que perceber dificuldade em algum assunto prático poderá participar 

gratuitamente. 
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4. O agendamento também deverá ser realizado via chat de atendimento (whatsapp). 

 

h) AULAS PRÁTICAS EXTRACURRICULARES 

1. O aluno poderá solicitar aula extra em laboratório, individual ou em dupla, com 

duração de 1 (uma) hora, ao custo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), ou em grupo de 6 (seis) 

ao custo de R$ 75,00 ou, ainda, em turma, ao custo de R$ 200,00. 

2. A aula extra deverá ser de assunto já tratado na disciplina, ou seja, o aluno já deverá 

ter participado daquela disciplina e, se for o caso, dos plantões, para solicitar aula extra em 

laboratório. 

3. A aula extra deverá ser solicitada via chat de atendimento (whatsapp) para 

agendamento individual (ou diretamente na coordenação de laboratórios para agendamento 

de GRUPO ou TURMA) onde deverá ser solicitado ao atendente o agendamento de aulas extras.  

4. Após o agendamento o aluno deverá se dirigir até o financeiro da escola e efetuar o 

pagamento, após isso será enviado par aa coordenação de laboratórios a autorização da 

realização da aula extra. 

5. O aluno deverá providenciar o material par auso na aula prática solicitada conforme 

item constante na letra “d” acima. 

 

i) CONTROLE DE ENTRADA e VESTIMENTAS NOS LABORATÓRIOS 

1. O aluno deverá vestir roupa branca e Jaleco e portar o Material Didático de 

Semiotécnica  para adentrar aos laboratórios de Semiotécnica. 

2. O aluno deverá assinar a presença na folha de presença que estará com o professor 

ou monitora. 

3. O aluno deverá portar o protocolo de Fornecimento de material ou Conferencia de 

material e apresentar no momento da assinatura da presença. 

4. A coordenação de laboratórios deverá enviar um dia antes a relação de alunos 

agendados para o próximo dia ao financeiro e a direção via e-mail. 

5. O Técnico do Laboratório deverá comunicar diariamente via e-mail à direção e ao 

setor financeiro as faltas de alunos agendados para que seja lançado o valor da multa de não 

comparecimento a aula na fatura do aluno. 

6. A multa poderá ser suspensa com somente com a apresentação de uma atestado 

médico próprio, de filho ou esposo(a) entregue na coordenação de laboratórios até 48 horas uteis 

após a data do agendamento. 

 

j) INFORMAÇÃO AO ALUNO 

1. O protocolo do aluno deverá ser enviado em PDF e deverá constar no protocolo 
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do aluno feito no chat virtual ou via balcão a seguinte informação (caso não seja possível pelo 

número de caracteres, deverá ser informado no próprio chat): 

-A seguinte data está agendada -  xx/xx/20xx, às xx:00 horas. 

-A falta no dia agendado provocará o lançamento do valor de R$ 25,00 na fatura da 

próxima mensalidade;  

-O agendamento, depois de efetuado, somente poderá ser cancelado 5 (cinco) dias 

antes da data marcada, sendo que para agendamentos efetuados com datas inferior 

a 5 (cinco) dias, não poderá ser efetuado o cancelamento. 

-O Colega do aluno informado como componente da dupla deverá solicitar 

agendamento e informar o numero deste protocolo que constará no campo 

observação abaixo desta informação como “PROTOCOLO DO COMPONETE DA 

DUPLA: XXXXXXXXXXX”. 

-O aluno declara ser ciente da existência do edital referente à disciplina de 

Semiotécnica. 

-Será tolerado apenas 15 minutos de atraso, após isso o aluno não mais poderá 

adentrar no laboratório. 

 

k) INFORMAÇÃO PARA A CORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO 

k.1 A Coordenação deverá manter 01 pasta com a ficha do aluno, conforme modelo 

contido no Anexo I, anexado com o protocolo de solicitação de material ou a nota 

fiscal do material junto. 

k.2 A cada aula do aluno deverá deixar o caderno de Semiotécnica no balcão ( o 

caderno deverá constar o nome do aluno) e o técnico deverá entregar ao aluno a 

ficha, que deverá ser levada ao professor, dentro do laboratório, para que seja 

preenchida. 

k.3 O professor deverá preencher a cada aula a ficha e assinar juntamente com o 

livro do aluno. 

k.4 Ao sair, o aluno deverá entregar a ficha e apanhar o caderno. 

k.5 Quando o aluno levar material próprio, este deverá ser  especifico para aquela 

aula e deverá ser efetuado a conferência a cada aula, de acordo com a seguinte 

observação: 

- O aluno deverá levar o material necessário para a execução da oficina. 

- Junto com o material tem que estar sempre o material de higienização das mãos e 

local de trabalho, como sabonete hospitalar, detergente hospitalar e luvas, não é necessário o 

sabonete comum e papel toalha, pois são de uso geral. 
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l) TAREFAS DO TÉCNICO DE LABORATÓRIO EM AULAS  

I.1 Caberá ao técnico do laboratório receber o aluno, retiras as dúvidas e reagendar 

os agendamentos prévios quando necessário. 

I.2 Controlar o horário de entrada e saída do aluno aos laboratórios. 

I.3 Relacionar os alunos agendados e retirar as faltas. 

I.4 Enviar as faltas dos alunos para a secretaria e financeiro para fins de controle 

diário. 

I.5 Preencher previamente as fichas dos alunos. 

I.6 Auxiliar o professor quando necessário. 

I.7 Preparar o laboratório para cada aula de acordo com a solicitação doprofessor. 

I.8 Fazer a limpeza biológica do laboratório. 

I.9 Manter o laboratório Organizado e contabilizado. 

I.10 Controlar o material de consumo contido no laboratório, tando a entrada como 

na saída, dentro do sistema. 

 

 

 

 

Este edital entra em vigor imediatamente e deverá ficar exposto no mural da Escola e seus Polos. 

Boa Vista, 04 de outubro de 2019. 

A direção. 

 


