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ESCOLA TÉCNICA INSTITUTO UNICLESS EDUCACIONAL 

DIREÇÃO GERAL - COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS TÉCNICOS DE SAÚDE 

Edital Permanente nº 010/2020 – 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. Todos os alunos deverão preencher a ficha de avaliação de conhecimentos 

no endereço www... 

3. o Aluno deve preencher no site corretamente os seguintes dados: 

a)Nome completo; 

b)Telefone celular: 

c)Telefone Whatsapp: 

d)EM PRIMEIRA OPÇÃO: qual o dia que você quer fazer a disciplina? Você deve 

marcar se prefere em primeira opção, caso tenha vaga, no dia de sábado ou dia de 

semana. 

(  )Dia de Semana 

(  )Dia de semana, menos sexta-feira, pois sou Adventista. 

(  )Sábado 

 

e)Marcar qual o melhor horário: 

DIA DE SEMANA: 

(  ) 16:30 às 17:30 

(  ) 17:40 às 18:40 

(  ) 18:50 às 19:50 

(  ) 20:00 às 21:00 
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f)Marcar qual o melhor horário: 

SÁBADO: 

(  ) 14:30 às 15:30 

(  ) 15:40 às 16:40 

(  ) 16:50 às 17:50 

g)Caso você já tenha efetuado alguma oficina, acompanhando a sua Agenda de 

Semiotécnica – Material Didático, escreva abaixo o número e o título da Oficina 

que você já fez na disciplina de Semiotécnia. 

Exemplo: aula nº 01 – lavagem de mãos. 

 

OBSERVAÇÃO:  

Essa opção tem o objetivo de introduzir o aluno em um grupo agendado (grupo de 6 

alunos) com o mesmo nível de conhecimento, no mesmo horário, pois para não haver problema de 

falta, a Coordenação de Laboratório formará o grupo e agendará o horário de cada grupo. 

 Caso o aluno não preencha esse campo o agendamento não será realizado. 

 Caso o aluno nunca tenha feito aulas práticas, escreva: NÃO PARTICIPEI DE 

AULAS PRÁTICAS. 

  

g)Marque quais as disciplinas dentre as opção que o senhor já cursou ou está 

cursando: 

(  ) ANATOMIA E FISIOLOGIA I 

(  ) ANATOMIA E FISIOLOGIA II – DIGITAL 

(  ) FARMACOLOGIA 

(  ) BIOSSEGURANÇA 

(  ) MICROBIOLOGIA 

 

OBSERVAÇÃO: 

Importante marcar todas as disciplinas que já cursou, pois a preferencia será dada para 

alunos com maior número de disciplinas obrigatórias cursadas. 

 

h) Você adquiriu o material de uso individual para uso na disciplina de  

semiotécnica da Escola? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

I) Caso tenha parcelado a sua compra na Escola, a sua parcela está em dia? 
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(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

j) você é ciente que se confirmar o agendamento, e falta, pagará uma multa de R$ 

30,00? 

(  ) SIM 

OBSERVAÇÃO: 

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$ 30,00 ( trinta e 

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

mensalidade. 

4. Após o preenchimento da ficha a coordenação fará o levantamento das 

informações e a montagem dos grupos, sendo publicado no site da Instituição o agendamento. O 

aluno tem 3 dias para solicitar mudança de data e haverá nova publicação com os acertos 

solicitados. 

5. Todos os meses, entre o dia 20 e 25 será liberado no site o preenchimento da 

ficha, para a produção da escala do próximo mês, com exceção do mês de maio, que será entre o 

dia 1 e 5. Caso o aluno tenha preenchido e não foi agendado para aquele mês, deverá preencher 

novamente no próximo mês. Pois a ficha serve apenas par ao mês subsequente ao 

preenchimento. 

6. É de responsabilidade do aluno preencher mensalmente a ficha e preitear vaga na 

disciplina, 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. 

7. 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 

agenda de comprovação da realização da disciplina. 

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

 

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. 
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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$ 350,00 e poderá ser parcelado em 07 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, caso solicitado. 

 

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. 

4. O agendamento no plantão, deverá ser realizado diretamente na coordenação de 

Laboratório. 
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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) por aluno, ou em grupo de 

6 (seis) ao custo de R$ 100,00 ou, ainda, em turma, ao custo de R$ 250,00. 

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, com sapato fechado, preferencialmente branco; 

-o jaleco deverá vir limpo, dentro de uma sacola fechada, sendo aberta dentro do 

laboratório, na frente do assistente ou professor (aguardar chegar um para checar a 

higiene do jaleco e vestir o jaleco); 

-o aluno deverá estar com mascará; 

-o aluno deve aguardar a autorização para colocar o protetor facial de plástico e as 

luvas, todos fornecidos pela instituição. 

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 monitor. 

 

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

Boa Vista, 29 de maio de 2020. 

A direção. 

 


