
 
Prezados Acadêmicos, Bom Dia! 
 
 Visando aprimorar a realização das práticas de monitorias no Laboratório de Práticas em 
Enfermagem (LabEnf), venho informar que a partir deste semestre, o Laboratório de Práticas 
está iniciando o agendamento das monitorias on-line. 
 Todos os horários disponíveis apresentarão uma numeração. Se o LabEnf estiver por um 
turno completo disponível, haverá a possibilidade de 12 acadêmicos serem agendados (seis das 8h 
às 10h e seis das 10h às 12h; ou seis das 13h30 as 15h30 e mais seis das 15h30 as 17h30). Alguns 
turnos terão menos horários devido à aulas práticas, desta forma, os horários disponíveis estarão 
numerados conforme a disponibilidade. 

Para acesso à tabela dinâmica, solicitamos que o acadêmico tenha uma conta Google, na 
qual fará login e poderá realizar o agendamento.  
 
 Além das instruções acima, elaboramos algumas perguntas e respostas para facilitar a 
compreensão do acesso ao sistema: 
 
O que são as atividades de monitoria no LabEnf? São treinamentos das habilidades 
ministradas nas aulas práticas das disciplinas do curso, realizados no LabEnf, juntamente com 
acadêmicos monitores ou com a enfermeira técnica do laboratório. Desta forma, você estará 
treinando o que já estudou, praticando o que já foi ministrado pelo professor da respectiva 
disciplina. Preferencialmente, sane todas suas dúvidas com o professor e venha treinar as 
habilidades, ou seja, sua destreza manual. 
 
Por que realizar agendamento de monitorias on-line? A partir da planilha, vocês poderão 
visualizar quando o laboratório estará liberado para monitorias, quando os monitores estarão 
presentes, e poder também desmarcar horários previamente agendados, quando houver algum 
imprevisto ou desistência, possibilitando que outro colega se coloque no horário. 
 
Como fazer o agendamento? Cada turno disponível apresenta doze horários numerados, 
correspondendo à doze acadêmicos a cada turno completo. Coloque seu nome em um dos 
horários vagos, ou seja, coloque seu nome sempre onde houver numeração. 
 
A agenda já está com os doze horários preenchidos no dia que eu queria, como faço? 
Fique alerta a agenda, e procure agendar em outro dia, ou somente, na semana seguinte. 
 
Quando agendar? Para a mesma semana ou sempre de uma semana para a seguinte. 
 
Tem espaço em branco na agenda, posso agendar meu nome? Ocorrerão dias em que não 
teremos a disponibilidade/presença do monitor e da enfermeira técnica do LabEnf, e não 
poderemos marcar monitoria. Desta forma, agende-se somente nos espaços que tem uma 
numeração. 
 
Meu professor me encaminhou ao LabEnf, com uma requisição de horas de monitoria, 
como devo fazer? Neste caso, você procura o LabEnf, para um agendamento junto à enfermeira 
responsável. 
 



 
Atenção: a agenda é atualizada automaticamente, tem-se acesso diariamente, e toda alteração 
realizada será automaticamente notificada on line à administração da agenda, permitindo assim o 
controle dos agendamentos. Desta forma, não apague o nome de outro colega já inserido e não 
agende além de uma semana a frente, qualquer ação realizada, está sendo visualizada e pode ser 
deletada. 
Solicitamos que retire seu nome caso não possa mais comparecer no horário colocado, 
viabilizando assim que outros colegas interessados se agendem. 
 
Qualquer dúvida procure-nos no Laboratório de Práticas! 
Até breve! 
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